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AGÊNCIA DE TURISMO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2019
INSTITUIÇÃO

EXTERNATO – ARARAQUARA

DESTINO

SHOW DE FÍSICA + MASP – SP

COORDENAÇÃO
SÉRIE

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

LUCIA

DATA
TEL.

ENSINO MEDIO
DESCRITIVO DAS ATIVIDADES

SHOW DE FISICA DA USP - O Show de Física constitui-se de uma série de demonstrações abordando diversos assuntos
interessantes sobre a Física. Supervisionados por um professor coordenador, monitores treinados fazem uma apresentação
lúdica, divertida, dinâmica, envolvente e interativa, permitindo que os alunos contextualizem, ampliem e estimulem o seu perfil
científico.
Todo um clima emocional, de suspense e de curiosidade é desenvolvido, ocasionando no público um aumento de interesse pela
busca das explicações e dos significados subjacentes aos fenômenos físicos demonstrados. Tais apresentações ocorrem com a
participação ativa da plateia, que a todo instante recebe estímulo para interagir entre si, com os apresentadores e com os
equipamentos que estão sendo utilizados na demonstração do fenômeno físico.
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MASP
O Museu de Arte de São Paulo é um museu privado sem fins lucrativos, fundado em 1947 pelo empresário e mecenas
Assis Chateaubriand (1892-1968), tornando-se o primeiro museu moderno no país. Chateaubriand convidou o crítico e
marchand italiano Pietro Maria Bardi (1900-1999) para dirigir o MASP, e Lina Bo Bardi (1914-1992) para desenvolver o
projeto arquitetônico e expográfico. Mais importante acervo de arte europeia do Hemisfério Sul, hoje a coleção do
MASP reúne mais de 10 mil obras, incluindo pinturas, esculturas, objetos, fotografias, vídeos e vestuário de diversos
períodos, abrangendo a produção europeia, africana, asiática e das Américas.

Roteiro proposto
05h00 - Saída com destino a cidade de São Paulo
Parada para café da manhã (não incluso)
10h00 - Visita ao Show de Física - SP
12h30 - Almoço em Restaurante (incluso)
14h00 - Visita ao Museu de Arte de São Paulo - MASP
17h30 - Retorno para o Colégio
Parada para lanche (não incluso)
22h00 - Chegada prevista no Colégio

Valor do investimento por aluno
R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais)
O valor poderá ser dividido no cartão de crédito em até 05 dias antes da viagem.
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Incluso na Proposta
 Realização das atividades conforme o roteiro.
 Equipe PBiO uniformizada, equipada com rádios comunicadores, primeiros socorros e acompanhamento em
período integral.
 Educador especializado.
 Almoço em Restaurante
 Ingressos e agendamentos nos atrativos citados no roteiro.
 Capa de chuva para os alunos (caso seja necessário).
 Transporte em Ônibus Executivo.
 Cortesia para dois professores por ônibus.

Observações Importantes



A proposta não garante o fechamento da viagem, a confirmação depende da disponibilidade da data e a
assinatura do contrato de prestação de serviço.



As informações são passadas com linguagem adequada a cada faixa etária, focando os temas de acordo com
o entendimento dos educandos. O colégio deverá informar os principais tópicos a serem trabalhados.



O valor da proposta não está incluso nota fiscal.



Mínimo de 30 alunos para a realização dessa viagem.



A relação nominal deverá ser enviada no e-mail pbioribeirao@hotmail.com em até 5 dias úteis antes da viagem.



Caso o numero mínimo de alunos não seja atingido, o valor será alterado.



Não nos responsabilizamos por equipamentos eletrônicos ou pertences levado nas viagens.



Os alunos deverão, obrigatoriamente, portar o RG (caso o aluno não possua RG, poderá portar o RA) nas
viagens.



É obrigatória a apresentação da autorização do aluno para o embarque.



Cancelamentos validos por escrito para o e-mail pbioribeirao@hotmail.com. Solicitar confirmação de
recebimento.



Cancelamentos até 15 dias antes da viagem, reembolso de 90% do valor total. Até 8 dias, 50% do valor total.
Menos de 5 dias ou não comparecimento, será cobrado o valor total.



Pagamentos com cartão de credito serão recebidos unicamente no dia estabelecido pela CONTRATADA.



A CONTRATADA reserva-se o direito de cancelar a viagem quando comprovada a inadimplência de qualquer
parcela do valor, pelo CONTRATANTE.
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Quando, por qualquer razão, o aluno abandonar a viagem já iniciada, em qualquer de suas fases, ou não
utilizar qualquer serviço confirmado, não reverte ao CONTRATANTE qualquer reembolso ou indenização,
exceto em casos excepcionais, que serão devidamente analisados. O mesmo acontecerá quando, por conduta
inconveniente, que prejudique a viagem, o aluno seja desligado, por ordem devidamente justificada da direção
e/ou do responsável pela viagem.



A perda do ônibus, no embarque, por atraso, é considerada desistência ou cancelamento.



A contratação do seguro-viagem é opcional.



Caso algum passageiro necessite de assistência médica, os gastos com esses serviços ocorrerão
integralmente por conta do CONTRATANTE, caso o valor ultrapasse o limite estabelecido pelo seguro-viagem.



Em caso de mau tempo, a data viagem poderá ser alterada de acordo com a disponibilidade do local.
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