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Circular 160/2019                                                                                  

 Santa Maria, 5 de julho de 2019 

Encontro Integrar – PJM Santa Maria e Santa Marta 

Senhores Pais e/ou Responsáveis 

Com o objetivo de integrar os jovens da Pastoral Juvenil Marista (PJM) com os participantes de outra 
unidade, trabalhar questões referentes à valorização da vida e criar um ambiente de confiança e 
partilha entre os participantes dos diversos grupos de PJM, queremos por meio desta Circular, 
convidar todos os participantes da PJM do Colégio Marista Santa Maria, para um dia de integração 
com a PJM da Escola Marista Santa Marta. O Integrar, além de promover o encontro dos 
participantes das duas unidades, esse ano terá como tema Tempo de fazer história, preparando os 
jovens para o EJM. É indispensável a presença de todos, visto ainda, que em 2019, estamos 
celebrando os dez anos da PJM. Seguem algumas informações importantes: 
 
Data: 20 de julho de 2019 
Local: Escola Marista Santa Marta 
Horário de início: 9 horas (8h30 saída em frente ao Colégio) 
Horário de término: 16 horas (retorno assim que terminar o encontro) 

 
O que levar:  
- Lanche para o café da manhã que será compartilhado. A unidade da Santa Marta nos fornecerá o 
almoço, e, em contrapartida levaremos um lanche para partilhar; 
- Caneca; 
- Uma caneta; 

O encontro somente acontecerá se tiver um número mínimo de 75 participantes. Para a realização do mesmo 

contamos com um investimento de R$10,00, destinado para o transporte, que deverá ser entregue junto 

com a autorização até o dia 12 de julho, na sala do Serviço de Pastoral Escolar.  

                                                             Atenciosamente, 
Neimir Mentges 

Assessor local da PJM 
 

AUTORIZAÇÃO 

 
Conforme Circular nº 160/2019, autorizo meu filho (a) _______________________________turma 
_____ a participar do dia de vivência com a PJM do Santa Marta, no dia 20 de julho de 2019, na 
Escola Marista Santa Marta.           
 
Ciente:   __________________________________________ 
                          Assinatura do (a) Responsável       

Telefone do (a) responsável (      ) __________________________                                Em: ___/___/___                  

 


