
Prezados  Diretores, 
 
O melhor da educação mundial e o melhor da cultura; as paisagens finlandesas e o encanto irresistível 
parisiense; o trabalho realizado pelas escolas associadas europeias e um mergulho no coração de onde 
tudo começou – a sede global da UNESCO. Assim vai ser a próxima missão pedagógica internacional do 
PEA, que passará pela Finlândia e pela França! 
 
Já está tudo pronto, e todos os detalhes para sua participação estão nesta carta. Desta vez, faremos a 
viagem com uma agência especializada brasileira, com ampla experiência na Finlândia e guia 
emportuguês. Com isso, toda a comunicação ficará mais ágil para a tomada de decisão das escolas. 
 
Ao mesmo tempo, esta é a quarta missão internacional, e a experiência acumulada nesse período nos 
permitiu construir uma programação equilibrada, com experiências pedagógicas, relações institucionais, 
vivências culturais, lazer e, principalmente, muitos momentos de boa convivência. 
 
A realização da viagem no segundo semestre permite um melhor planejamento da agenda dos 
interessados e, por isso, esperamos muitos participantes. 
 
Mais uma vez, o PEA vai aprender com outras escolas associadas, mas principalmente vai mostrar ao 
mundo porque nos tornamos uma das redes mais reconhecidas por seu dinamismo e sua união. 
 
Portanto, comecem a pensar nas malas e se preparem para uma viagem inesquecível, planejada com 
detalhe e muito carinho, sob medida para as escolas associadas da UNESCO. Vamos aquecer a 
Finlândia com nossa alegria e nossa vontade de aprender!  Veja a seguir a programação. Todas as 
personalizações do roteiro, ou seja, antecipações da ida ou adiamento do retorno devem ser informados 
diretamente à agência oficial. É importante lembrar também que a viagem do PEA será aberta a outras 
instituições e pessoas que não fazem parte da rede, mas desejam conhecê-la melhor. Por isso, como as 
vagas remanescentes poderão ser ocupadas, é importante que todas as escolas associadas 
interessadas  manifestem-se imediatamente e garantam o seu lugar. 
 
Um abraço forte, 

 

 
 
FINLÂNDIA 

 
Hotel Helsinki Crowne Plaza , com café da manhã/buffet 
 
3/9: Chegada a Helsinque, recepção e traslado em grupo, com guia em português. 
 
4/9: City Tour de Helsinque, com guia em português. 
 
5, 6 e 7 /9: Visita a escolas de educação infantil, fundamental e médio , incluindo instituições associadas à 
 
UNESCO, indicadas pela Coordenação do PEA na Finlândia (com intérprete em português). 
 
8/9: Traslado em grupo ao aeroporto, com guia, para embarque a Paris. 
 
Jantares previstos (incluídos): restaurante Savotta e Saslikki. 
 
PARIS 

 
Hotel (3 pernoites): Banke Hotel, Opera (com café da manhã) 
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8/9: Chegada de manhã a Paris, recepção e traslado em grupo, com guia em português. 
 
Tarde: visita à sede da UNESCO e recepção da Coordenação Internacional, com guia em português. 
 
9/9: Tour ao Parque La Villette , com guia em português, incluindo ingressos para Palais de la Découverte 
e 
 
Cité des Sciences. 
 
10/9: City tour de Paris, com guia em português, incluindo passeio de barco pelo rio Sena. 
 
11/9: Traslado ao aeroporto , com guia, para embarque ao Brasil. 
 
Jantares previstos (incluídos): Ancêtres les Gaulois, Brasserie La Bonne Franquette ou Le Boeuf sur le 
Toit. 
 
VÔOS DE SAÍDA E RETORNO 

 
2/9: KLM 792 Guarulhos/Amsterdã 19h15/ 11h50 
 
3/9: KLM 1169 Amsterdã/ Helsinque 14h00/ 17h30 
 
8/9 : Air France 5003 Helsinque/ Paris 07h35/ 09h40 
 
11/9: Air France 454 Paris/ Guarulhos 23h30/ 06h15 
 
 
 
VALORES 

 
PARTE AÉREA:  

US$ 1200 + 127 de taxa de embarque (classe econômica) 
 
Forma de pagamento: 5 vezes sem juros no cartão de crédito, autorizando o IES a emitir, ou mediante 
 
transferência bancária ao IES (vide dados a seguir). 
 
PARTE TERRESTRE: 

 
- Em Apartamento duplo: 2350 euros por pessoa 
 
- Em Apartamento individual: 3100 euros por pessoa 
 
Forma de pagamento: parcelado em até 4 vezes (sugestão: 15/5, 15/6,15/7 e 15/8), pela taxa de câmbio 
 
turismo do dia. 
 
Para tanto, consultar o valor do câmbio por e-mail: oswaldo@ies.tur.br 
 
Os pagamentos realizam-se por depósito bancário para: IES Educação Internacional. 
 
Banco Itaú, agência 3218; c.c. 27251-0 
 
CNPJ 04666047/0001-40 
 
Importante: Os preços estão garantidos somente até o dia 30/6. 
 
ASSISTÊNCIA MÉDICA 
 
Opcional da empresa Travel ACE : Seguro Europe, com cobertura de EU$ 50000: US$ 70 (de 2 a 12/9). 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
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Baixe a ficha de inscrição preencha e envie diretamente para: 

oswaldo@ies.tur.br 
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