
 
  
 
 
 

 Senhores Pais da Educação Infantil e Fundamental I, 
 

 Neste ano de 2014 a equipe pedagógica do CME1, resolveu comemorar o Dia dos Pais, com 

um passeio ao Beach Park, considerando a promoção do pacote durante o mês de agosto que o 
Pai pagará o mesmo valor do aluno.  
 

     DATA DO PASSEIO: 09 de agosto de 2014 
 

 Valor do pacote: 
 

ALUNO: R$ 80,00 (oitenta reais) 

PAI: R$ 80,00 (oitenta reais)  
ACOMPANHANTE: R$ 90,00 (noventa reais) 

  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 

1. O pacote inclui o INGRESSO para o Aqua Park + LANCHE (01 hot-dog, 01 refrigerante copo 

300ml e 1 chocolate) e o transporte. 
 

2. Os Lanches serão entregues na área exclusiva do PROJETO ESCOLA (ao lado do Ramubrinká) 

das 12h às 14h.  
 

3. As crianças da Ed. Infantil ao Fundamental I (Infantil II ao 5º ano) só poderão participar do 
passeio com o pai e/ou acompanhante da família. 

 

4. Cada escola terá um ponto de apoio com espaço reservado, para guardar os seus volumes, 

bolsas e mochilas. 
 

5. Não haverá vendas de ingressos extras nas bilheterias do Parque. 
 

6. O Beach Park e o Colégio não se responsabilizam por perdas ou danos de objetos. 
 

7. Não serão aceitas devoluções nem remarcações de ingressos para outra data fora a 

previamente marcada. 
 

8. Não é permitida a entrada de comida e bebida no complexo do Beach Park, sendo feita 
fiscalização na entrada. 

 

9. Crianças com menos de 1 metro não pagam ingressos, acima de 1 metro pagarão 

normalmente o preço do pacote. 
 

10. O horário de saída da Escola será às 09h.  
 

11. O horário de retorno do Park será às 16h30min 
 

 A escola assume o compromisso de efetuar o deposito bancário com cinco 5 dias de 
antecedência do passeio. Portanto os pais deverão efetuar o pagamento dos seus 

ingressos impreterivelmente até dia 02 de agosto (sábado) até às 11h30min na 
tesouraria da escola. 
 

 
 

 
 

 

 

 
ALUNO(A): ___________________________________________________________ 

SÉRIE: __________________ TURMA: ___________ TURNO: M (   )  T (    ) 

PAI _________________________________________________________________ 

ACOMPANHANTE: ______________________________________________________ 

ACOMPANHANTE: ______________________________________________________ 

 

LAZER DO BEACH PARK  

 

CONFIRMAÇÃO- LAZER DO BEACH PARK  

Valores fora do projeto sem lanche e sem transporte: 
 

CRIANÇA R$ 160,00 

ADULTO R$ 170,00 

 


