
 

 
Circ. 20/2019                                      

                                                     Santa Maria, 11 de março de 2019 
  
Senhores Pais ou Responsáveis 
 
Com o objetivo de promover a integração e qualificação interpessoal entre os estudantes do 3º 
ano do Ensino Médio (turmas 301/302), professores e coordenações, vamos realizar, no dia 
19/3, a Formação Humana-Cristã, no Recanto Champagnat, em Itaara/RS.  
 
Por isso, viemos através dessa Circular, convidar os estudantes para participar da atividade e 
destacar as seguintes orientações: 
 

 Saída: 7h30 – em frente ao Colégio; 

 Retorno: 18h – em frente ao Colégio; 

 O transporte será disponibilizado pelo Colégio.  

 Cada estudante deverá levar: Documento de identidade; Um Kit: prato, talheres, copo. 
Lembramos que não serão disponibilizados pratos, copos e outros materiais, no local; 
Repelente, protetor solar; Vestir roupa de caminhada: abrigo, tênis e camiseta do Colégio. 
Haverá possibilidade de uma trilha de 3 km pelo perau velho; Não esquecer: levar uma 
roupa extra. 

 Até dia 14/3, quinta-feira, 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, e haverá aula normal.  

Atenciosamente, 

 
               Neimir Mentges                                                                 Márcia Bianchi da Silva Bocca 

Coordenador do SPE                                                Coordenadora Pedagógica Ensino Médio 
 

(Preencher, destacar e entregar até 14/3/2019) 
 
Ciente(s) do teor da Circ. 20/2019   

AUTORIZAÇÃO 
 

Autorizo meu (minha) filho (a)  ___________________________________________, portador 
da Carteira de Identidade nº______________________, do 3º ano EM, no dia 19 de março de 
2019, das turmas 301/302, a participar do  encontro de Formação no Recanto Champagnat, em 
Itaara/RS.   
 

           
                                           Assinatura(s) do pai e/ou da mãe ou do Responsável 

 
                                         Em: _____ / ____  / ____ 


