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Circular 266/19        
Assunto: Coral Magnificat | PUCRS 
 

Santa Maria, 26 de setembro de 2019 
 

Prezadas famílias, 
Detalhamos informações sobre a viagem à Porto Alegre, onde o Coral Magnificat se apresentará na Mostra 
Marista de Arte. Os horários de saída e retorno sofreram alterações dos que haviam sido encaminhados na 
primeira Circular. 
 
MOSTRA MARISTA DE ARTE | PUCRS 
Data: 3 de outubro 
Programação 
7h | Saída (em frente ao Colégio) da Van para Porto Alegre 
12h | Intervalo para almoço  
A partir das 13h30| Apresentação na PUCRS 
17h | Retorno para Santa Maria 
 
Informações e orientações: 

 Estudantes menores de 16 anos devem registrar em cartório a autorização de viagem, anexa, segundo a 
lei 13.182/19; 

 A autorização do Responsável deverá ser entregue até o dia 27/9, sexta-feira, para a Coordenação 
de Turno; 

 As estudantes deverão ir devidamente uniformizadas, levando o figurino do Coral para troca; 

 Embarcar uniformizadas e de posse do seu documento de identificação e a carteira do Plano de saúde 
do qual seja  beneficiada; 

 O transporte será realizado em Van e as despesas ficam a cargo do Colégio; 

 As despesas com refeições serão por conta de cada estudante. A previsão é de três lanches e o 
almoço. Aproximadamente R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por refeição; 

 Todo material que as estudantes levarem ou adquirirem será de sua responsabilidade cuidá-lo; 

 Se as estudantes precisarem tomar alguma medicação, a família deverá contatar com o Colégio para 
que sejam tomadas as providências e o acompanhamento necessário; 

 Encarecemos que sua filha seja orientada no sentido de aderir e observar as regras estabelecidas, 
para garantir a tranquilidade no desenvolvimento da programação e o êxito nas atividades que serão 
realizados. 

As coralistas serão acompanhadas pela regente Prof. Juliana e pelas mães Noeli Vidal e Cristina Bier e em 
Porto Alegre, serão recebidas por outros educadores do Colégio que já estarão no local. Para mais 
informações, solicitamos entrar em contato com a Coordenação de Turno de Anos Finais, responsável pela 
viagem. 

Atenciosamente, 
Prof. Alexandre Santos 
Coordenador de Turno 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Preencher, recortar e devolver até 27/6, na Coordenação de Turno) 

 
AUTORIZAÇÃO 

 
Ciente do conteúdo da Circular 266/2019, autorizo minha filha____________________________________, 
ano___, turma____, a participar da Mostra Marista de Arte, na PUC/RS, Porto Alegre, no dia 3/10. 
 
Assinatura do (a) responsável:____________________________ Data: ___/___ /___ 


