
 

 

                                                      

 

    

São José – SC, 19/11/2015. 

 

Circular nº 039/2015 

Ref.: Viagem a Porto Alegre - Prêmio RBS de Educação  

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

“O Prêmio RBS de Educação – Para Entender o Mundo quer contribuir de maneira efetiva na melhoria da 

qualidade da Educação Básica no país, por meio da valorização do trabalho de professores e estudantes e 

disseminando práticas educativas de sucesso no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.” 

Nossa educadora Camila Brambilla, juntamente com as turmas dos 8ºs e 9ºs Anos, desenvolveu o projeto: 

“GUERRA E LITERATURA – O HUMANO NO TEMPO DO CAOS”, que está classificado entre os finalistas, o 

qual utilizou diários e atividades interdisciplinares, para transformar estudantes em apaixonados pelo conhecimento 

e pela literatura. 

O evento de encerramento será no dia 28/11, a partir das 17h, em Porto Alegre.  

Convidamos a todos(as) os que se inscreveram previamente para fazer parte desse momento tão importante 

na vida dos(as) educandos(as) e da educadora.  

Teremos uma excursão saindo do Colégio Paulo Freire no sábado (28/11), às 8h, com destino à Porto 

Alegre, retornando ao término do evento (21h), com previsão de chegada ao mesmo local da partida, no domingo, 

por volta das 4h da madrugada.  

Valor do transporte: R$80,00 (oitenta reais), a serem pagos no ato da confirmação, estando incluso o 

lanche da tarde. As despesas de almoço e jantar são de responsabilidade de cada um. 

Traje obrigatório: Calça ou bermuda jeans e camiseta do uniforme do Colégio. 

Votação - Contamos com a colaboração de todos no sentido de continuarem votando no projeto – 

http://www.premiorbsdeeducacao.com.br/2015/finalistas/. Pode votar quantas vezes quiser. 

                                 A Coordenação 

 

------------------ Favor preencher uma das alternativas abaixo e devolver até o dia 24/11/2015 (terça-feira): ----------- 

                

Eu, ___________________________________________________________, responsável pelo(a)  

educando(a) (nome completo) _______________________________________________________ da turma 

__________ RG nº __________________________  

(     ) AUTORIZO          (      ) NÃO AUTORIZO  

 sua participação na viagem à Porto Alegre, para o  Prêmio RBS de Educação, conforme circular nº 039/2015.                                       

                                                                                                          São José-SC, _____/11/2015. 

_______________________________________ 

Assinatura do(a) Responsável 

                                                                                                                                   

 

 

http://www.premiorbsdeeducacao.com.br/2015/finalistas/

