
 

 
Circular 54/2019                                                                                                

Santa Maria, 15 de abril de 2019 
Senhores Pais e/ou Responsáveis 
 
O Projeto Educativo Marista destaca que “A educação integral requer a ampla visão da pessoa e de seu 
desenvolvimento, que aqui se traduz no processo formativo de subjetividades, nos modos de ser sujeito, em 
sua integralidade e inteireza (corpo, mente, coração e espírito)”. (p.17). Em sintonia com esse conceito, e com 
o objetivo de promover a formação integral de nossos estudantes, no dia 25 de abril de 2019, as turmas 101 
e 102 do 1º ano do Ensino Médio vão participar de um encontro de Formação Humano-Cristã, no Recanto 
Champagnat, em Itaara.   
 
Para a referida atividade, orientamos: 
 

 Saída: 7h30 | em frente ao Colégio; 

 Retorno: 17h | em frente ao Colégio; 

 O transporte será disponibilizado pelo Colégio; 

 Cada estudante deverá levar: Documento de Identidade I Um kit com prato, talheres, copo. 
Lembramos que não serão disponibilizados pratos, copos e outros materiais no local; Repelente e 
protetor solar; Vestir roupa de caminhada: abrigo, tênis e camiseta do Colégio; Não esquecer: levar 
uma roupa extra; 

 Até a próxima quinta-feira, 18/4, deverá ser entregue para o líder da turma a quantia de R$ 50,00 
(cinquenta reais), correspondente ao investimento de cada estudante na formação, e a autorização 
assinada por um responsável. Caso houver desistência da atividade por parte do estudante, o valor 
não será restituído. A atividade só será realizada com a participação de pelo menos 90% dos 
estudantes, por caracterizar-se como uma proposta pedagógico-pastoral do Colégio.  

 
Caso tenha previsão de muita chuva para o dia do encontro, este será transferido para data a ser definida e 
comunicada posteriormente. Nesse caso, haverá aula normal.  
 

 
 
 

Atenciosamente, 
Neimir Mentges 

Coordenador do Serviço de Pastoral Escolar 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
(Preencher, destacar e entregar para o líder até 18/4/2019) 

 
Ciente(s) do teor da Circ. 54/2019   

AUTORIZAÇÃO 
Autorizo meu (minha) filho (a)  ________________________________________________________________ 
portador da Carteira de Identidade Nº____________________________, do 1º ano do Ensino Médio, para no 
dia 25 de abril de 2019 participar do encontro de Formação Humano-Cristã, no Recanto Champagnat, em 
Itaara.   
 
Assinatura (s) do pai e/ou da mãe ou do (a) responsável: ___________________________________________ 

                                                                              Em: ___ / 4 / 2019 


