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Praia Grande, 20 de abril de 2018.  

 

Prezados Pais ou Responsáveis, 
 

Gostaríamos de convidar nossos educandos dos 2º e 3º anos do Ensino Fundamental para um dia 
diferente repleto de aprendizagem e diversão. Será um passeio para o Aquário na cidade de São Paulo. 
 

AQUÁRIO DE SP 
O trabalho tem foco na Natureza, na preservação do meio ambiente e preservação das espécies; 

temas de ecossistemas, aquecimento global, efeito estufa, os tipos de reprodução dos mamíferos e zona 
climática. 

A proposta dura em média 2 horas e meia, numa área de quase 15.000 metros quadrados. Os 
monitores são educadores ambientais. 

O Aquário passou por uma reforma e houve a inauguração de uma nova ala, como se entrássemos 
num aeroporto totalmente temático, com escalas na África, Indonésia, Austrália, Polo Sul e Polo Norte. 

Na África, espaço para os suricatos, os lêmures e os macacos colobus. 
Na Indonésia, as serpentes gigantes e as raposas voadoras. 
Na Austrália, os cangurus, os wombates (parentes do coala) e a equidna (mamífero que bota ovos). 
No Polo Sul, os lobos marinhos e os leões marinhos. 
No Polo Norte, um casal de ursos polares, aurora e peregrino. 

 

INFORMAÇÕES: 

 Data do passeio: 10/05, quinta-feira. 

 Saída do colégio: 8h30 (pontualmente). 

 Retorno: 15h (aproximadamente).  

 Valor: R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Incluso: transporte, monitoria especializada, almoço 

“selfie-service” com direito a suco ou refrigerante e fruta de sobremesa).  

 Data limite para a adesão e pagamento: 03/05, quinta-feira, até às 14h (pagamento somente em 

dinheiro). 

 Uso do uniforme completo é obrigatório.  

 Para que ocorra a saída, precisaremos no mínimo de 40 adesões. 

 No local existe uma lojinha com produtos do Aquário, caso queiram, os alunos poderão levar dinheiro 
para comprar algum souvenir.  
 

 

Atenciosamente, 
Comunidade Educativa Passionista 

Educando com amor, bondade e firmeza 
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AUTORIZAÇÃO 

ATIVIDADE EXTRACLASSE – “AQUÁRIO - SP” 

 

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

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

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

10/05/2018 – Aquário, localizado em São Paulo. 

 

  Investimento de R$140,00 (cento e quarenta reais). 

 Protocolo e dinheiro até 03/05/2018.     

 

                                         Praia Grande, ...... de ............... de 2018. 

 

_____________________________ 

                                                                                                 Responsável / RG 

 


