
 

SAÍDA PEDAGÓGICA – Aquário de São Paulo  
Ed. Infantil ao 2º ano – Ens. Fund. I 

11/08/2017 
Circular nº 173/2017 

Srs. Pais/ou Responsável, 
 
Estamos preparando um passeio para o Aquário 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 e cerca de 300 espécies de animais. Será inesquecível. 
 
ANOTE NA AGENDA: 
Data da saída: 18/09 
Saída do Colégio: 8h30 
Retorno Previsto: 16h30 
Valor: R$ 105,00 à vista ou parcelado em 3x no cartão de crédito. 
Valor inclui: Transporte, monitoramento com ambientalistas, eco aula sobre Amazônia, duas atrações – 
Cine 7D e Jurassic Quarium e lanche com duas opções:   
Kit Natural = Lanche natural (frango ou peito de peru), suco de caixinha, pacote de salgadinho pequeno, 
pacote de bolacha recheada pequeno, um chocolate e uma maçã; 
Combo  X-Burger, refrigerante pequeno e batata frita média. 
Adesões até o dia 14/09 - IMPRETERIVELMENTE 
Para saber mais sobre o aquário acesse: http://www.aquariodesp.com.br/novo/. Ou entre em contato 
com a coordenação. 
 
IMPORTANTE:  
 O transporte de ida até à escola e retorno para casa é de responsabilidade dos pais; 
 A administração do local e o Certus não se responsabilizam por dinheiro, celulares, máquina digital e 

demais aparelhos eletrônicos e objetos de valor que os alunos possam portar durante o passeio; 
 O aluno poderá levar lanche extra; 
 Respeitar a data programada para envio de autorização e pagamento;  
 Cumprir os horários estabelecidos de saída e retorno para casa. 
 
Atenciosamente, 
Equipe Certus 

 

___________________________________________________________________________________ 

AUTORIZAÇÃO – Saída para o Aquário de São Paulo 
 

Autorizo o(a) aluno(a)_________________________________________________________________ 

da série _______________ participar da saída pedagógica para o Aquário de São Paulo no dia 18/09 de 

2017. 

________________________________________________ 

Ass. do Responsável 
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