
 Ribeirão Preto, 08 de março de 2019 

Assunto: Aula passeio para os alunos dos 7º 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 São Paulo onde os alunos poderão conhecer: 

 AQUARIO DE SÃO PAULO      

Considerado uma referência em tratamento e exposição de animais, o Aquário de São Paulo é o maior aquário da América Latina 
e foi inaugurado em 2006, apresentando 15 mil m² e 2 milhões de litros de água. Único aquário temático do Brasil, o complexo leva 
os visitantes a se sentirem imersos aos ambientes, que apresentam aproximadamente 3 mil exemplares de cerca de 300 espécies 
de animais. 

As florestas brasileiras são retratadas no primeiro setor, dedicado à água doce, e onde são abordados temas como poluição dos 
rios e espécies ameaçadas de extinção. Nesta ala de 3 mil m², é possível conhecer os famosos filhotes de jacarés albinos, que 
projetaram o Aquário de São Paulo internacionalmente, por serem os únicos em exposição no mundo, além de jacarés, lagartos, 
iguanas e serpentes. 

O oceanário é um verdadeiro mergulho no mundo marinho. Com mais de 1 milhão de litros de água, neste setor os visitantes 
embarcam em um submarino naufragado, cercado de tubarões e raias. O mangue, o costão e a rica variedade de formas e cores 
das espécies dos oceanos também encantam os visitantes. 

Por fim, o Setor Mamíferos, um fascinante passeio em meio à selva amazônica. Visores gigantes apresentam o Tapajós, um filhote 
de peixe-boi que pode ser apreciado também por uma visão privilegiada por meio de uma passarela por cima do recinto. Macacos, 
tucanos, lontras e tamanduá complementam esse passeio. 

Este é o Aquário de São Paulo, um complexo voltado ao bem estar de seus animais, ao compromisso com a educação ambiental e 
com o objetivo de proporcionar um passeio inesquecível para os visitantes de todas as idades. 

O CATAVENTO 

Catavento Cultural e Educacional é a Organização Social de Cultura responsável pela gestão do Catavento – Espaço Cultural da 
Criança, através do Contrato de Gestão nº 07/2012, firmado com a Secretaria de Estado da Cultura, por meio de sua Unidade de 
Preservação do Patrimônio Museológico – UPPM em 14 de dezembro de 2012, com vigência até 30 de novembro de 2017.Criado 
com a vocação de ser um espaço interativo que apresente a ciência de forma instigante para crianças, jovens e adultos, desde sua 
inauguração em 2009 o Museu Catavento tem sido um grande fenômeno de público, tendo atingido a marca de dois milhões e meio 
de visitantes em apenas seis anos de operação, tendo sido o Museu mais visitado do Estado de São Paulo por três anos 
consecutivos. 

Roteiro   

03h00 - Saída com destino a cidade de São Paulo 

              Parada para lanche (não incluso) 

09h00 - Visita ao Aquário de São Paulo  

12h30 - Almoço no Aquário (incluso)        

14h00 - Visita ao Catavento Cultural  

16h30 - Retorno para o Colégio 

             Parada para refeição (não Incluso)  

22h30 - Chegada prevista no Colégio 

 

Data do passeio: 12/09/2019 

 Valor: R$ 301,00 (trezentos e um  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 São Paulo 

no dia 12/09/2019 
 
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) 

 


