
 

 
colegios.redemarista.org.br/santa-maria 

 

Rua Floriano Peixoto, 1217 - Santa Maria - RS I Cep 97015-373 I 55 3220 6300 – maristasantamaria.org.br 

  

 

 
Circ. 267/2019                                  

             Santa Maria, 24 de setembro de 2019 

Senhores Pais e/ou Responsáveis 

Nos dias 3 e 4 de outubro estaremos em Porto Alegre participando do 11º Festival Marista de Robótica e seu (sua) filho 
(a) está convidado (a) a integrar nossas equipes. 

Relativo a essa atividade, informamos o seguinte: 

Horários: 

Saída: às 3h30 do dia 3/10, quinta-feira, em frente ao Colégio. 

Retorno: aproximadamente às 23h, do dia 4/10, sexta-feira, na frente do Colégio (saída às 18h da PUC/RS, do dia 4/10, 
sexta-feira). 

Hospedagem: Os alunos, juntamente com os professores, ficarão hospedados no Colégio Marista Champagnat, 

localizado dentro do complexo da PUCRS. Para o pernoite, cada aluno deverá levar um colchão/colchonete, travesseiro, 

roupas de cama, cobertas, toalha de banho/rosto e materiais de higiene pessoal. 

Transporte: disponibilizado pelo Colégio Marista Santa Maria. 

Alimentação: será por conta dos estudantes. No prédio 41 da PUC/RS, onde acontecerão as atividades, existem 
restaurantes e lanchonetes. Todos os deslocamentos para as refeições serão organizados e acompanhados pelos 
professores responsáveis. 

Orientações gerais: 

 Sejam pontuais; 

 É obrigatório, para o embarque, estar com o uniforme do Colégio e carteira de identidade; 

 Levem consigo a carteira do plano de saúde do qual forem beneficiários; 

 Cada estudante é responsável por cuidar dos seus pertences individuais. Não nos responsabilizamos por 
perdas ou extravios de objetos pessoais. 

Maiores informações, contatar o Prof. Anderson Cunha Petry, que será o responsável durante o evento. Telefone para 
contato: 55 99112-8316 (WhatsApp). 

Atenciosamente,  
Alexandre Pereira dos Santos 

Coordenador de Turno  

 

(Preencher, recortar e devolver até o dia 02/10/2019 para o professor) 

AUTORIZAÇÃO 

Cientes do teor da Circ.267/19, que informa sobre a participação dos estudantes no 11º Festival Marista de Robótica – 
em Porto Alegre, dias 3 e 4 de outubro de 2019. 

Autorizo meu (minha) filho (a) ____________________________________ do ______ ano, turma: ____, a participar do 
supracitado evento. RG:_________________________________. Fone: __________________.  
 
Assinatura do Pai, Mãe ou do (a) Responsável:__________________________________________________.  
 
Em: _____/_____/2019 
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AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM DE MENOR DE 16 ANOS 

(DEVE SER REGISTRADA EM CARTÓRIO) 

 

Eu, ___________________________________________________, portador de documento de 

Identidade n° _______________________, CPF _______________________ autorizo meu filho (a), 

_________________________________________________, da turma _______ do ____ ano, do 

Ensino _________________, portador da Identidade nº _________________________, a participar 

de uma viagem de estudos, pelo Colégio Marista Santa Maria, devidamente acompanhado de 

professores da instituição a ser realizada nos dias 03 e 04 de outubro de 2019, para a cidade de Porto 

Alegre, no 11º Festival Marista de Robótica, com saída às 3h do dia 03/10 e retorno às 23h do dia 

04/10. Como professor responsável pela saída de campo das equipes participantes no Festival Marista 

de Robótica, designa-se o Professor Anderson Cunha Petry, Instrutor de robótica educacional e 

monitor de tecnologias educacionais do colégio Marista Santa Maria, com RG 7089399856. 

Em caso de adiamento da viagem a mesma está marcada para até 30 dias depois da data inicial. 

Esta autorização se baseia na alteração do do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pela Lei nº 

13.812, publicada em 18 de março de 2019. 

 

 

Assinatura do responsável 

Santa Maria, _______de ___________________de 2019  
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