
 

 

Prezados Pais ou Responsáveis: 

 
Há mais de 20 anos a Gincana Rosariense mobiliza os estudantes de nossa escola para a realização 

de tarefas que envolvam aspectos educativos, solidários, éticos e culturais vinculados à filosofia marista. 
Além disso, a Gincana tem como objetivo proporcionar a integração entre os estudantes do 

Ensino Médio e despertar em todos o espírito de liderança e de colaboração. 
A partir de 21 de setembro, com a inscrição das equipes, a Gincana Rosariense 2018 estará em 

andamento. 
Até o dia 22 de setembro, teremos várias tarefas a serem cumpridas, que necessitarão de 

disponibilidade, de iniciativa e recursos. Prioritariamente as atividades devem ser realizadas dentro da 
escola, mas, eventualmente, pode ser exigida a presença de alguns integrantes em atividades fora da 
escola. 

No dia 19/09, será entregue às equipes um envelope contendo o maior número de tarefas a 
serem entregues até o dia 22/09. A avaliação das tarefas é criteriosa e contempla uma análise de tempo 
de execução, esforço e recursos a serem empregados. 

Buscamos disciplinar e monitorar o trabalho das equipes ao máximo, em especial orientando para 
os cuidados com a preservação da saúde e sua integridade. Para que obtenhamos êxito em nosso 
trabalho necessitamos da colaboração integral dos pais e responsáveis seja na orientação aos estudantes 
como no auxílio ao cumprimento das tarefas. 

A participação de cada estudante está diretamente vinculada à entrega desta autorização 
preenchida e assinada pelos pais ou responsáveis. Os líderes da equipe deverão reunir todas as 
autorizações individuais, organizá-las em ordem alfabética e entregá-las no dia da inscrição. 

Mais informações da Gincana Rosariense 2018 podem ser obtidas no site da escola, 
www.colegios.redemarista.org.br/rosario 

Também colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos, através do telefone: (51) 
3284.1200, Ramal 230 (Coordenação Ensino Médio). 

 
Atenciosamente, 

 

               Leia Almeida                   Vera Lucia Villanova 

    Vice Diretora Educacional    Coordenador Turno 

 

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 

Tenho conhecimento das informações referentes à participação de meu filho na Gincana 
Rosariense 2018 e autorizo a sua adesão: 
 
 
NOME DO ESTUDANTE: __________________________________________________ 

NOME DO RESPONSÁVEL: ____________________________________________ 

TELEFONE P/ CONTATO: _________________________________________ 

 

ASSINATURA DOS PAIS OU RESPONSÁVEL 
 


