
 

 

                                                                                                          Porto Alegre, 25 de abril de 2022. 

Comunicado n° 32/2022 

Assunto: Passeio Pedagógico 

 

Prezados Pais e ou responsáveis – EI ao 3º Ano do Ensino Fundamental 

 No dia 19 de maio de 2022, os alunos dessas turmas, realizarão um passeio para o Parque Zoológico que 

situa-se no município de Sapucaia do Sul, região Metropolitana de Porto Alegre. É formado por uma área 

total de 780 hectares, sendo 620 pertencentes a área da Reserva Florestal Pe. Balduíno Rambo e 160 hectares 

pelo Zoológico propriamente dito. Abriga cerca de 130 espécies dentre aves, répteis e mamíferos que formam 

um plantel com mais de mil animais nativos e exóticos. O Parque Zoológico mantém e possibilita a 

reprodução de animais, inclusive espécies ameaçadas de extinção, demonstrando importância científica, 

realiza difusão cultural e possui área de recreação e lazer para adultos e crianças. Contribui para a formação 

de mentalidade conservacionista cumprindo assim com suas funções de pesquisa, conservação, educação 

ambiental, lazer e turismo.  

Um dos princípios básicos da Educação Ambiental é utilizar ambientes educativos e vários métodos para 

comunicar e adquirir conhecimento sobre o meio ambiente, dando ênfase a atividades práticas e 

valorização de experiências pessoais. Assim, as atividades educativas do Parque Zoológico têm como 

objetivo geral despertar no público o amor à natureza e a importância da preservação da biodiversidade 

vegetal e animal. 

 

 

 

 

 

 

Horários 

✓ Saída: às 13h 

✓ Retorno previsto para às 17h40. 

Os alunos deverão estar, devidamente, uniformizados.  

 

Estão inclusos: 

✓ Transporte - ida e volta; 

✓ Ingresso do parque 

✓ Lanche. 

OBS.: Neste dia não haverá aula para os alunos que não participarem do passeio.  

Em caso de chuva, o passeio será cancelado e haverá aula normal.  

Necessário o mínimo de 50% da turma para que o passeio ocorra. 

• VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 50,00 pagos somente em DINHEIRO junto com a autorização 

abaixo via agenda do aluno. 

• PAGAMENTO ATÉ O DIA: 12/05/2021 (após essa data não poderemos fazer mais inscrições). 

Talita Reis 

Coordenadora Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Levar protetor solar, boné e uma garrafinha com água; 

✓ Obrigatório o uso de tênis. 

✓ Identificar todos os pertences do aluno. 

✓ Levar RG do aluno. 



 

 

 

 

 

 

PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO E ENVIE NA AGENDA DO SEU FILHO 

 

Aluno:___________________________________________________________________Turma:_______ 

Eu, ______________________________________________________________, responsável pelo aluno 

acima identificado, autorizo sua participação no Passeio Pedagógico, Parque Zoológico em 19 de maio de 

2022, organizado pelo Colégio Adventista do Partenon, e me responsabilizo pelos seus atos. 

 

(     ) SIM - PARTICIPARÁ DO PASSEIO   (     ) NÃO - PARTICIPARÁ DO PASSEIO 

 

                                                                                                                                                                                                    

_______________________                                                               _______________________________ 

             Documento RG                                                          Assinatura do Responsável 

RECIBO (preenchido pela escola): 

RECEBEMOS DO ALUNO _____________________________________________A QUANTIA DE R$50,00. 

 

 


