
Ribeirão Preto,08 de março de 2019. 

Assunto: Aula passeio para os alunos dos 8º anos e 9º anos 
 
Senhores Pais ou Responsáveis, 
 

Sabemos que as vivências extra  sala de aula são de extrema  importância para construção do conhecimento. Portanto organizamos 
um passeio para a cidade de Olímpia onde os alunos poderão conhecer: 
 

Parque aquático HOT BEACH - OLIMPIA 

O parque aquático Hot Beach será um moderno parque aquático de padrão internacional, com atrações distribuídas em 
80 mil m2, que iniciará operação em 2017, integrada as atrações à exclusividade de resorts de nível internacional. 
Possuímos premiações e reconhecimento pela qualidade dos serviços e atendimento prestados. 

Serão mais de 200 colaboradores (1ª fase) no Hot Beach, todos focados na missão de oferecer segurança, os melhores 
serviços, priorizando a qualidade da estrutura e satisfação dos visitantes. 

O Parque Aquático reúne mais de 15 atrações incríveis para toda a família: crianças pequenas, crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e melhor idade. São cerca de 100 milhões de litros de água quente natural que garantem a diversão e 
adrenalina dos visitantes. 

Todos os brinquedos são certificados e possuem total segurança. São equipamentos nacionais e importados do Canadá 
e México (a qualidade foi um dos quesitos para integrá-los ao projeto), todos serão monitorados com equipes treinadas, 
para que sua única preocupação aqui seja a de se divertir! 

O Parque Aquático HOT BEACH oferece atrações radicais e moderadas para todo o grupo, em um divertido e permanente 
clima de férias, com sol o ano inteiro. Suas águas quentes naturais, toboaguas e piscinas diferenciadas contribuem para 
aumentar a sensação de prazer e descontração! 

 

Roteiro  

07h00 - Saída do Colégio acompanhados pela Equipe PBiO 

09h00 - Chegada ao Parque Hot Beach 

             Utilização da Estrutura do local 

13h00 - Almoço (incluso)-Composição- Grill: Churrasco de contra file Picanha Suína e Frango, Queijo e Pão de Alho,  

            Quentes: Arroz, Feijão, Arroz carreteiro, Purê de batata, aminha assada ao molho barbecue, Moqueca de 

cação, Rondele (presunto e queijo, ou frango, ou 4 queijos), Berinjela à parmegiana, Batata frita (7x7 ou rústica)       

           Saladas: Alface e rúcula com tomate grape, Tomate com pepino, Legumes cozidos ( cenoura, couve flor, 

brócolis, milho e ervilha), Molho campanha, 01 tipo de molho de salada (especiarias, ou da chef, ou mostarda e mel), 

Ovo de codorna, Queijo nozinho temperado, Azeitona preta com tomate seco, Pimenta dedo de moça em conserva 

Infantil: Nugetts, sapguetti, batata Smile  

          Sobremesas: Pudim de leite condensado, Salada de frutas com chantilly, 1 tipo de doce confeitado (tortinha de 

fruta, ou carolina recheada, ou mousse de maracujá) e 1 bebida não alcoólica. 

             Utilização da Estrutura do local 

16h00 - Retorno 

18h30 - Chegada prevista no Colégio 



Data do passeio: 10/05/2019 

Valor: R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco  reais) 

 

Forma de pagamento: à vista, até 5 x no cheque ou até 5x no cartão de crédito (março,abril, maio, junho e julho) – O pagamento 

utilizando o cartão de crédito deverá ser feito no colégio no dia 14/03, das 07h10 às 08h30 e das 11h30 às 13h00 para a 
equipe da PBIO. 

As inscrições deverão ser feitas, impreterivelmente, até o dia 15 de março, enviando o canhoto abaixo, preenchido 
corretamente, juntamente com o pagamento. (O passeio está condicionado à adesão mínima de 30 alunos). 

 

 
Atenciosamente, 

Coordenação e Direção.  
_______________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZAÇÃO 

Eu_______________________________________________________ responsável pelo aluno (a)_______________ 

__________________________________________ ano____________ autorizo meu filho(a) a participar do passeio a Olímpia no 

dia 10/05/2019 

 
 
Assinatura_______________________________ Data: ________________________ 
 
 
Forma de pagamento:  (    ) à vista       
  (      ) até 5x no cheque(março, abril, maio, junho e julho) 
  (     ) até 5  vezes no cartão(1º pg em março) 

 


