
                                                               COLÉGIO PASSIONISTA SANTA MARIA  
       Praia Grande, 25 de outubro de 2016 

         ATIVIDADE PEDAGÓGICA – EXTRACURRICULAR 
          TURMAS DO 3º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Prezados Pais e Responsáveis, 
 

A KIDZANIA é uma ótima opção de lazer para crianças em São Paulo. O espaço está localizado em 
uma área de 8.500m² no segundo subsolo do  Shopping Eldorado. Com o conceito de “edutenimento”, 
fruto da união dos termos “educação” e “entretenimento”, inédito no Brasil, destina-se a crianças com 
idades entre 04 e 14 anos. Desenvolvido pela KIDZANIA, o formato já recebeu diversos prêmios 
internacionais de qualidade e inovação. 

Na KIDZANIA as crianças se divertem e aprendem, praticando atividades reais. É uma cidade feita 
sob medida para as crianças, onde elas encontrarão serviços, comércio, fábricas, residências, 
restaurantes e meios de comunicação e transporte habituais de uma cidade de verdade. Assim, poderão 
participar de experiências como ser médico em hospitais, artista de teatro, funcionários de fábricas, 
restaurantes, estúdios, piloto de avião entre outros cenários (são mais de 90 profissões diferentes!). 
Dessa maneira as crianças vivenciarão experiências que priorizam a educação, a sustentabilidade e a 
cidadania.  

Além da diversão que é garantida, os alunos entenderão o valor do dinheiro através de um 
sistema monetário único no mundo: com os kidZos, moeda oficial da KidZania, poderão ganhar, poupar 
e comprar produtos ou serviços. 
 Para que os senhores possuam um melhor panorama sobre os benefícios e a abrangência dessa 
proposta, dividiremos a explicação da mesma em alguns tópicos: 
 

SEGURANÇA: os alunos ficarão conectados aos responsáveis do Colégio por uma pulseira com um 

código, só sairão do local com o responsável. O local é todo fechado e possui extrema segurança para as 

crianças.  

EDUCAÇÃO FINANCEIRA: após o pagamento do ingresso, os alunos receberão um cheque na entrada do 

espaço com um valor fechado de kidZos (moeda do local), logo após serão orientados a se dirigirem ao 

Banco Bradesco KidZania e trocar por notas e valores kidZos. Com o dinheiro em mãos, irão escolher as 

atividades que queiram participar. Cada atividade será uma oportunidade de se tornarem profissionais, 

poderão ser médicos, bombeiros, pilotos de avião, chefs de cozinha, entre outros. São inúmeras 

propostas e os alunos poderão participar de várias, basta terem cuidado e controle com seus kidZos, 

pois em algumas atividades eles pagarão para poderem participar e em outras receberão um valor de 

reembolso pelo trabalho executado, dessa forma, aprenderão a lidar com o dinheiro, tudo isso em 

moeda kidZo. Importante ressaltar que explicaremos a proposta aos alunos, daremos dicas e 

orientaremos os mesmos para que não gastem seus kidZos sem um planejamento prévio para que não 

terminem com todo o valor logo no início do dia.  

ALIMENTAÇÃO: teremos um lanche incluso no valor, porém, caso queiram, os alunos poderão comprar 

água, refrigerante ou suco, pipoca e salgados, com valores da moeda em real, sendo assim, deverão 

levar dinheiro, no local não é permitido entrar com nenhum tipo de alimento. 

DICA: as marcas Kopenhagen, Burguer King e Pizzaria 1900, mantém um espaço para as atividades das 

crianças, nessas atividades, as crianças aprenderão a fazer o produto de cada marca e poderão adquirir 

o chocolate, hambúrguer ou a pizza feita após o trabalho na cozinha.  Uma maneira de se divertir, 

aprender, pagar pela atividade gastronômica e se alimentar com o produto feito! 



LOJA: no local existem duas lojas para venda de souvenirs, uma delas é vendida em kidZos. Orientamos 

os alunos a não comprarem os produtos antes dos trabalhos nas empresas, somente após ganharem 

mais kidZos, para que aproveitem as atividades, ganhem  kidZos com seu trabalho e possam adquirir os 

produtos kidZania.  A outra loja é vendida em moeda real. 

KIDZOS E REAL: todas as atividades serão pagas com a moeda kidZo, ao final do passeio, caso o aluno 

tenha kidZo sobrando, poderá trocar no Banco Bradesco KidZania, o valor acumulado, por um cartão de 

crédito, o qual poderá ser utilizado em outra oportunidade no kidZania. Os kidZos têm validade de um 

ano. No entanto, pipoca, bebidas e alimentos vendidos nas lanchonetes do local, serão pagos em real. 

 Data: 1º de dezembro, quinta-feira. 

 Horário: saída do Colégio às 8h e retorno previsto para as 18h. 

 Investimento: R$160,00 (cento e sessenta reais) – incluindo transporte, ingresso e monitoria. 

 Levar dinheiro para lanche, no local não é permitida a entrada com alimentos.  

 DATA MÁXIMA PARA PAGAMENTO E ADESÃO 22/11, TERÇA-FEIRA. 

 O pagamento não poderá ser efetuado com cheque, somente com dinheiro. 

 Obrigatório uso do uniforme completo e TÊNIS. 

 
Atenciosamente, 

Comunidade Educativa Passionista 
                 Educando com Paixão! 

 
........................................................................................................................................................................ 
 

 

ATIVIDADE EXTRACLASSE – “KIDZANIA” 

 

 

Eu, ...................................................................................................................................... responsável 

pelo(a) aluno(a) ............................................................................................................................................ 

do ____º ano do Ensino Fundamental AUTORIZO sua participação na atividade proposta para o dia 

1º/12/2016 – Passeio ao KidZania, localizado dentro do Shopping Eldorado na cidade de São Paulo. 

- Investimento de R$160,00 (somente em dinheiro).  / Protocolo e dinheiro até 22/11, terça-feira.             

                                     

     Praia Grande, ...... de ............................. de 2016.                              

 

_____________________________________________ 

                                                                                                    Responsável / RG 

 

OBSERVAÇÃO: COMUNICADO COM INFORMAÇÕES REFERENTES À ATIVIDADE EXTRACURRICULAR 

KIDZANIA SERÁ ENVIADO VIA CLASSAPP E ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE.  
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