
Ens. Fund. II e Ens. Médio     
 

Sr. Pais e/ou Responsáveis,  

          
No dia 12/05 realizamos um encontro com famílias de estudantes interessados em viajarem conosco para 
Recife e viverem uma experiência fantástica. Ainda está em tempo de embarcar nesta viagem conosco. 
Não fique de fora!  
O Colégio Avance! situado em Recife/PE está pronto para nos receber e nós, ansiosos, para conviver alguns 
dias com eles. Segue cronograma para sua organização: 

 
SAIBA MAIS: 
Investimento: R$650,00 (alimentação e atividades) à vista ou parcelado em até 3x no cartão de crédito.  
Hospedagem: Os estudantes do Certus ficarão hospedados na casa dos estudantes do colégio Avance! 
Passagem aérea: Esta despesa é responsabilidade da família. O Certus facilitará a compra através de 
acordo com uma empresa de turismo. Haverá uma reunião para a aquisição das passagens. Informaremos 
a data posteriormente. Aguarde! 

 Durante o período do intercâmbio, os estudantes estarão acompanhados pela coordenação e/ou 
direção do Certus Colégio; 

 A compra da passagem deverá ser realizada coletivamente, garantindo que todos os estudantes 
estejam alocados no mesmo voo, tanto no trecho de ida como no trecho de retorno. Por este 
motivo, após a compra das passagens fica inviável a participação de qualquer outro estudante; 

 O Certus não se responsabiliza por objetos pessoais, tais como: dinheiro, celulares, máquinas 
digitais e demais aparelhos eletrônicos que os estudantes possam portar durante o passeio; 

 Quaisquer restrições médicas devem ser relatadas por escrito para avaliação de possibilidade, ou 
não da participação nas atividades. O mesmo se aplica a medicamentos. 

*Poderá haver alteração na data de embarque e retorno. Confirmaremos após a compra das 
passagens aéreas.  
 

AUTORIZAÇÃO – INTERCÂMBIO NACIONAL - RECIFE 

Autorizo o(a) aluno(a) __________________________________________________ da série _______________ participar 

do Intercâmbio Cultural – Recife de 02/10 a 08/10 de 2017. 

____________________________________________ 

Ass. do Responsável 
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INTERCÂMBIO NACIONAL - RECIFE 
#PartiuRecife 

Mês Ação 

Maio 
Confirmação de participação 

Entrega do Perfil Intercambista 
Escolha das famílias hospedeiras 
Interação entre alunos e famílias 

Junho 
Interação entre alunos e famílias 

COMPRA DAS PASSAGENS AÉREAS 

Julho Interação entre alunos e famílias 

Agosto 
02/10  Embarque para Recife* 
08/10  Retorno a São Paulo* 

18/05/2017 
Circular nº 112/2017 


