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Senhores (as) Diretores (as), 

  

  

Em complemento à Rede 103/2018, após manifestação das Unidades 

Escolares, encaminhamos (em anexo)  a relação de escolas com a respectiva 

data de visita para a Empresa Hyundai no ano de 2018. O número de visitas 

oferecidos pela empresa diminuiu, portanto, quem não puder se adequar a data 

entrar,  em contato com esta Diretoria de Ensino, pois temos escolas em lista de 

espera. 

A lista de visitantes com os dados (conforme anexo) deve ser enviada à 

Diretoria de Ensino para o e-mail depirnpe@educacao.sp.gov.br com 15 dias 

de antecedência à visita. A lista deve ser usada conforme o modelo anexo, sem 

alteração, inclusive no nome do arquivo . Favor fazer  somente o preenchimento 

dos dados. 

Ressaltamos que as normas de segurança da Empresa devem ser 

seguidas à risca para o bom andamento da visita: 

• São 32 alunos e 3 responsáveis acompanhando – esse número deve ser 
observado; 

• A visita tem duração de 1 hora – O ônibus pega os alunos por volta de 8h00 e 
retorna para a escola por volta de 11h. 

• Pedimos que cheguem 15 minutos antes do horário da visita, a entrada será 
apenas liberada 15 minutos antes do horário da visita. 



• A visita possui caminhada, peço que avisem com antecedência caso haja 
alguém com deficiência física ou dificuldade de caminhar. 

• Vir com roupas confortáveis – calça, camiseta, tênis ou sapato 
fechado (sandálias, sapatos de salto, chinelos, bermuda, camiseta de time 
e camiseta cavada NÃO serão permitidos); 

• NÃO é permitido tirar fotos nas dependências da fábrica (área externa e interna); 
• O projeto visite a Hyundai foi criado para que possamos aproximar as pessoas 

da empresa, e fazer com que vivenciem a experiência com a marca Hyundai. 
Durante a visita, NÃO iremos receber currículos, amostras de produtos ou 
outros. 

• Por questões de segurança não serão admitidos visitantes menores de 14 anos. 
Lembrando que a cada 10 alunos de 14 a 18 anos, é obrigatório um adulto 
responsável. 

• Durante a visita pedimos que sigam as orientações de segurança, mantenham-
se dentro das marcações durante o trajeto, não parem em locais que não forem 
permitidos e não toquem nas máquinas e materiais. 
 
IMPORTANTE ALTERAÇÕES PARA  

1. Por medida de segurança da empresa, TODOS OS VISITANTES 
DEVERÂO PREENCHER O TERMO DE COMPROMISSO (em anexo), 
bem como realizar a leitura do mesmo;  

2. Os participantes menores de 18 anos, deverão ter os termos assinados 
por seus responsáveis. Os maiores de 18 anos podem assinar seus 
termos; 

3. Os TERMOS DE COMPROMISSO deverão ser entregues no dia da visita, 
juntamente com cópia do RG do visitante e cópia do RG do responsável, 
quando o visitante for menor de 18 anos. Essas cópias ficarão com a 
empresa; 

4. Todos deverão estar munidos do RG original, ou documento de identidade 
com foto;  

5. Deve haver um responsável no ônibus para fazer o recolhimento de todos 
os termos, xerox do RG e entrega na fábrica. O não cumprimento destas 
regras, implicara no cancelamento da visita de todos os participantes. 

6. Pode ser impressa e preenchida apenas a última página do termo de 
compromisso, para cada um dos participantes.  

 

As comunicações devem ocorrer apenas com o responsável da Diretoria, não 

devendo a empresa ser acionada pelas escolas. 

Quaisquer dúvidas, tratar com o Núcleo Pedagógico (Felipe ).34373341 

  

Atenciosamente, 

 Felipe Calori 

 Diretor do Núcleo Pedagógico  

 



 

De acordo 

 

 

 Fábio Augusto Negreiros 

 Dirigente Regional de Ensino 


