Circular 24/2018 - Saída pedagógica- Aquário
3º ano A tarde (06/03/2018)

Srs. Pais e Responsáveis,
o 3º ano do EFAI tem como tema de estudo os animais e sua classificação. Para complementar o
trabalho desenvolvido em sala, tornando-o mais rico e significativo, organizamos uma saída pedagógica
para o Aquário de São Paulo.
O aquário de São Paulo (ASP) foi inaugurado em 2006, no bairro do Ipiranga, sendo o primeiro
Aquário Temático da América Latina. Exibe espécies de peixes, répteis e mamíferos que habitam diversos
ecossistemas, como a Floresta Amazônica, o Pantanal e a Bacia do Rio Tietê, engloba tanques
representando água salobra, manguezal, praia arenosa, costão rochoso, oceano e recifes de corais. com
diversos tipos de peixes, tubarões, raias e pinguins.
Recentemente, em 2015, houve uma grande ampliação com a criação de 13 novos
tanques/recintos em uma área de 7 mil m². Essa ampliação convida os visitantes a fazerem uma viagem ao
mundo animal para conhecer animais de fora do país. Suricatas, colobus e lêmures do continente africano;
raposas voadoras e pítons da Indonésia; cangurus, vombates, equidnas e coalas da Austrália; focas, leão
marinho, lobos-marinhos e os ursos polares vieram para encantar e sensibilizar ainda mais o público
visitante.
Este ano, tendo um total de 15 mil m² e 4 milhões de litros de água onde habitam milhares de
animais de centenas de espécies, o ASP completa 11 anos de história, mantendo-se como referência em
tratamento, bem estar e manejo de animais. Além disso, ao longo desses anos de história, o ASP tem
contribuído com diversos projetos de conservação que trabalham com animais em ambiente natural.
Essa saída pedagógica será mais um momento interessante e divertido de estudo e
complementação do trabalho desenvolvido em sala de aula.
Informações Importantes:
Turma:

3º ano - EFAI

Local:

Aquário de São Paulo

Site do local:

www.aquariodesaopaulo.com.br/

Data:

12/04/2018 (quinta-feira)

Horário de saída

13h (pontualmente)

Horário de retorno
(previsto)

18h

Investimento:

R$ 120,00 ou 2x R$ 60,00 (ingresso+transporte+monitoria)

Formas de
pagamento:

Dinheiro ou cheque para 12/03 e 10/04.

Todos alunos devem estar uniformizados, chegar pontualmente ao Colégio e trazer o lanche.
Pedimos a devolução da autorização abaixo e o pagamento do valor até o dia 12/03/2018
impreterivelmente, pois após essa data não será permitida a adesão.

Em caso de dúvidas, por favor procurem a coordenação,
lilian.mariano@colegioser.com ou paula.araujo@colegioser.com

ou

enviem

e-mail

para

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

______________________________________________________________________________
AUTORIZAÇÃO

Saída Pedagógica: Aquário de São Paulo
Horário de saída: 13h

 Data: 12/04/2018
 orário de retorno previsto: 18h
H

Nome do aluno (a) ____________________________________________________
RG: _____________________________________________
Nome do responsável: ________________________________________________
Assinatura do responsável: ____________________________________________
Data: ____________________________

