
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO PIRACICABA 
REDE 

   

 
SOLICITADO: Núcleo Pedagógico 

AUTORIZADO: Dirigente 
TRANSMITIDO: Norberto 

REDE: 0020/2019 
DATA: 01/02/2019 

ASSUNTO: Visita Hyundai – Cronograma de visitas 1º semestre/2019, 
normas de segurança e preenchimento da lista de visitantes.  

 
  

Senhores (as) Diretores (as), 
   

Encaminhamos abaixo a relação de escolas com a respectiva data de 
visita para a Empresa Hyundai no 1º semestre de 2019 (cronograma de 

visita). 

 
1 - Lista de visitantes 

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, 

somente com o preenchimento dos dados. 
 

2 - Normas de segurança 
Ressaltamos que as normas de segurança da Empresa devem ser 

seguidas à risca para o bom andamento da visita: 
• As visitas são destinadas a alunos de 3ª série do Ensino Médio e 

contemplam, por escola, 32 alunos e 3 funcionários responsáveis 
(podem participar professores, gestores ou funcionários) – esse número 

deve ser observado; 

• A visita terá duração de 1 hora e 30 minutos – O ônibus pegará os 
alunos por volta de 8h00 e retornará para a escola por volta de 11h30, 

durante o horário de aula. O ônibus é enviado pela própria empresa; 
• A entrada na empresa será apenas liberada 15 minutos antes do horário 

da visita; 
• A visita possui caminhada, por isso é necessário avisar com 

antecedência caso haja alguém com deficiência física ou dificuldade de 
caminhar; 

• As roupas devem ser confortáveis – calça, camiseta, tênis ou sapato 
fechado (NÃO serão permitidos: sandálias, sapatos de salto, 

chinelos, bermuda, camiseta de time e camiseta cavada); 
• NÃO é permitido tirar fotos nas dependências da fábrica (área externa 

e interna); 
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• O projeto visite a Hyundai foi criado para aproximar as pessoas da 
empresa, e fazer com que vivenciem a experiência com a 

marca Hyundai. Durante a visita, a empresa NÃO receberá currículos, 

amostras de produtos ou outros. 
• Por questões de segurança não serão admitidos visitantes menores de 

14 anos. Lembramos que a cada 10 alunos de 14 a 18 anos, é 
obrigatório um adulto responsável. 

 
Durante a visita, a empresa solicita 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. 
Ressaltamos que as comunicações devem ocorrer apenas com o 

responsável da Diretoria, não devendo a empresa ser acionada pelas escolas. 
Importante: Lembramos que para as escolas de outros municípios, 

que não Piracicaba, a visita pode ser realizada, porém não há 
disponibilização de ônibus pela empresa. 
 

  Data    Escola     Data    Escola 

1 19/02/2019 E.E. Monsenhor Jeronymo Gallo   9 23/04/2019 E.E. Frei Fernando Maria Fachini 

2 26/02/2019 E.E. Pedro de Mello   10 30/04/2019 E.E. Vicente Luís Grosso  

3 12/03/2019 E. E. Dr. João Conceição   11 07/05/2019 E.E. João Guidotti  

4 19/03/2019 
E.E. Profº Manassés Ephrain 

Pereira 
  12 14/05/2019 

E.E. Professora Carolina Mendes 
Thame 

5 26/03/2019 E.E. Profº Attílio Vidal Lafrata   13 21/05/2019 
E.E. Profª Catharina Casale 

Padovani 

6 02/04/2019 E.E. Prof. José de Mello Moraes   14 28/05/2019 E.E. Prof. João Alves de Almeida 

7 09/04/2019 E.E. Profº Dr. João Chiarini   15 04/06/2019 E.E. Prof. Jethro Vaz de Toledo 

8 16/04/2019 
E.E. Professor Hélio Penteado 

de Castro 
  16 11/06/2019 E.E. Ademar Vieira Pisco 

 

 

 

  

Atenciosamente, 

Núcleo Pedagógico. 

 
  

De acordo 
 
 

Fábio Augusto Negreiros 

              Dirigente Regional de Ensino 

 

  

  

 


