
 

 

Circular 45/2019                                                                                           

                                                                                                                  Santa Maria, 1º de abril de 2019 

Senhores Pais e/ou Responsáveis 

Um dos diferenciais da proposta pedagógica do Colégio Marista Santa Maria é promover o conhecimento e 
a educação integral através do protagonismo juvenil. Nesse cenário, o Projeto Liderar é destaque. A partir de  
diferentes atividades de formação, o Projeto auxilia o (a) estudante no desenvolvimento de habilidades 
voltadas à  gestão, ao protagonismo, à autonomia, ao trabalho em equipe, para que o (a) mesmo (a) possa 
exercitar a liderança em desafios em sala de aula e em sua trajetória pessoal e profissional. 
 
Nesse contexto do Projeto Liderar, no próximo dia 4 de abril (quinta-feira), realizaremos um momento de 
formação de líderes de turmas, animadores da Pastoral Juvenil Marista (PJM) e Grêmio Estudantil (Gesma). 
Para a referida atividade orientamos: 
 
Manhã 
Horário: 8h30 – Os estudantes serão chamados em suas salas de aula para uma formação teórica e prática 
acerca da liderança; 
12h – Almoço.  
 
Tarde 
Na parte da tarde os estudantes vão participar de uma intervenção social na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental João da Maia Braga, para que a partir dos elementos trabalhados pela manhã, possam 
desenvolver a sua liderança. Nessa atividade, os líderes serão acompanhados pela coordenação do Serviço 
de Orientação Educacional (SOE) e pelo Serviço de Pastoral Escolar (SPE). 
Local: Rua Emiliano Mortari, 51, Passo das Tropas, Santa Maria – RS. 
Horário: 13h30min –  Saída em frente ao Colégio. 
Retorno: 16h30. 
 
Obs.: O almoço, o deslocamento até a escola e o lanche da tarde partilhado com as crianças da escola serão 
por conta do Colégio.  
 

Atenciosamente, 

 

        Neimir Mentges                                                                                         Luciane Pozzobon 
Coordenador de Pastoral                                                      Orientadora Educacional I Anos Finais EF e EM 

 

(Preencher, destacar e entregar para a equipe da Pastoral Escolar até 3/4/2019) 
 

AUTORIZAÇÃO 
Ciente(s) do teor da Circular 45/2019: 
Autorizo o (a) estudante:  ___________________________________________, Turma: ____, portador da 
Carteira de Identidade Nº_____________________, a participar da formação de líderes no dia 4/4/19, no 
Colégio Marista Santa Maria, pela parte da manhã, e à tarde, na EMEF João da Maia Braga, Rua Emiliano 
Mortari, 51, Passo das Tropas, Santa Maria/RS.  
 
Assinatura do (da) Responsável:______________________________________________________________ 
 
Em: ______ / ______ / 2019 


