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Circular 262/2019 

Santa Maria, 19 de setembro de 2019 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis de estudante do 2º ano do Ensino Médio Marista 

 
Tendo em vista a proximidade do término do ano letivo e com objetivo de potencializar os conhecimentos 
específicos dos componentes curriculares, bem como reforçar os estudos, convocamos seu (sua) filho (a) a 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx         a participar das aulas do Projeto Estuda Mais ofertadas pelo Colégio Marista Santa 
Maria, pois identificamos que o estudante necessita um complemento nos conteúdos já abordados, a fim de 
alcançar uma nota superior aos trimestres anteriores e recuperar a média anual. 
 
Neste sentido e reforçando a parceria escola família, solicitamos seu empenho em desafiar seu (sua) filho (a) 
a comparecer nas aulas do Estuda Mais de xxx xxxx xxx xxx, durante o período de setembro a novembro, 
como forma de complementação aos estudos regulares, de acordo com a seguinte agenda: 

 

 
 

Cabe salientar que todas as informações referentes ao Estuda Mais são divulgadas e atualizadas no site do 
Colégio, sendo que cada estudante, recebeu de forma impressa, a agenda de horário com seus respectivos 
locais, além das famílias no último encontro (10/9) realizado com os tutores. 
 
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Qualquer informação 
complementar poderá ser obtida no turno da manhã com a Coordenação Pedagógica, pelo telefone 3220-
6300. 

Atenciosamente, 
Márcia Bianchi da Silva Bocca  

 Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Preencher, recortar e devolver junto ao Guilherme, na Coordenação Pedagógica, até o dia 24/9, terça-feira) 

 

 
  Cientes do teor da Circ. 262/19 -  Informa - Convocação para Projeto Estuda Mais  Ensino 
Médio |  III Trimestre. 
 
Nome do estudante:                                         Ano:                 Turma: ________ 

Convocação para Estuda Mais:   
Assinatura dos pais e/ou responsáveis: _____________________________                      Data:_____/9/2019    

 


