
Ribeirão Preto, 08 de março de 2019. 

Assunto: Aula passeio para os alunos dos 6ºs 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 Peirópolis onde os alunos poderão conhecer: 

 MUSEU DO DINOSSAURO – PEIRÓPOLIS: Pequena vila situada a 21 Km do centro de Uberaba, possui entre os seus principais 
atrativos um sítio paleontológico com fósseis de 80 milhões de anos, um museu e o Centro de Pesquisas Paleontológicas “Ivor 
Llewellyn Price”, parque com réplicas de dinossauro em tamanho natural. 

SÍTIO PALEONTOLÓGICO DE PEIRÓPOLIS 
 
Área de escavações e pesquisas. Uma das descobertas paleontológicas mais importantes dos últimos anos no Brasil foi o fóssil 
Uberabasuchus terrificus, que consta em um fóssil de Crocodilomorfo, com cerca de 70% de seu esqueleto preservado, que viveu 
há 70 milhões de anos no Estado de Minas Gerais, em exposição no Museu dos Dinossauros. 
 
REDE NACIONAL DE PALEONTOLOGIA 
 
Prédio, construído em Peirópolis, Distrito de Uberaba abrigará oficialmente a sede da Rede Nacional de Paleontologia, onde está 
localizado um dos mais importantes sítios pré-históricos do Brasil e do mundo.  
 

Roteiro  

06h00 - Saída do Colégio acompanhados pela Equipe PBiO 

09h00 - Chegada em Peirópolis  

             Pique nique na Praça (lanche trazidos pelos alunos) 

             Visita ao Museu do Dinossauro 

             Conhecer o local das escavações 

             Visita ao Museu Nacional 

12h00 - Almoço na Toca do Dino (01 copo de refrigerante por aluno) (incluso) 

13h30 - Trilha até a cachoeira (banho na cachoeira) (levar roupa para trilha e banho na cachoeira) 

15h00 - Retorno para o Colégio            

18h00 - Chegada prevista no Colégio 

 

 Data da aula passeio: 07/06/2019 
 

Valor: R$ 217,00 (duzentos e dezessete 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 Peirópolis 
no dia 07/06/2019 

Assinatura_______________________________ Data: ________________________ 

Forma de pagamento:  (    ) à vista        (      )  até 5x no cheque       (     )  até 5 vezes no cartão(1º pg em março) 


