
 

 

Circ. 046 | 2019 | Vice direção 

Rio Grande, 15 de maio de 2019. 
 

Estimadas famílias 

 

No dia 22 de junho (sábado), acontecerá, na cidade de Dom Feliciano, uma 

competição de judô, organizada pela Federação Gaúcha de Judô. Esta circular 

tem o intuito de fazer uma sondagem dos estudantes interessados em participar 

da competição, sendo que a escola pretende organizar transporte (van) para os 

participantes. Para a competição, cada estudante tem direito de levar um 

acompanhante, sendo que o valor do transporte ficará em torno de R$100,00 

para as duas pessoas. Favor fazer a devolução desta Manifestação de 

Interesse até o dia 22 de maio, ao professor de judô, Mateus. A viagem 

acontecerá com um mínimo de 20 interessados (10 estudantes e 10 

responsáveis). Mais informações podem ser obtidas diretamente com o 

professor (053)99180-8803. 

Atenciosamente,  

Ir. Jader Henz  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MANIFESTÃO DE INTERESSE 

 

Eu ___________________________________________ manifesto interesse 

em participar, junto com meu (minha) filho (a) 

________________________________, da turma______ , da viagem para a 

competição de Judô, na cidade de Dom Feliciano, no dia 22/06.  

 

_____________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 

 

Data: ____/____/2019 
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