CIRCULAR Nº 074/2018 – EF – 9º AM E 9º BM – JARDIM DA PENHA
ASSUNTO: PALESTRA “REPENSANDO A SUSTENTABILIDADE”
Vitória, 22 de agosto de 2018
Senhores Pais/Responsáveis,
O tema sustentabilidade é de grande relevância para todos, e nossos alunos do 9º ano matutino terão
oportunidade de participar de uma palestra sobre o tema com o renomado especialista Carlos Piazza
(especialista em Comunicação para a Sustentabilidade, ministra cursos especiais sobre gerenciamento de
crises e reputação na era digital, preparação de porta-vozes, gestão integrada de riscos e tecnologia,
inovações e aceleração digital). Essa palestra será no Anfiteatro do Parque Botânico da Vale, conforme
detalhamento a seguir:
Data:

30/08/18 (quinta-feira)

Horário:

8h30 (saída da escola)
11h30min (chegada à escola)

ATENÇÃO: Haverá aula normal antes e depois da palestra. Assim, os alunos deverão chegar à
escola no horário normal de aula e sairão também no horário normal.
Observações importantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

As inscrições serão feitas exclusivamente com a Auxiliar de Coordenação Nina, no período de 23
a 29 de agosto, ou até o preenchimento das vagas.
Serão oferecidas 30 vagas.
O preenchimento das vagas será por estrita ordem de inscrição.
Os custos dessa atividade serão por conta da empresa e da escola.
É obrigatório o uso de uniforme completo.
Os alunos do 9º ano que não participarem da palestra terão aula normal.
As normas disciplinares da escola são aplicadas a todo o período da atividade.
O aluno só poderá participar dessa atividade mediante autorização abaixo devidamente
preenchida, assinada e entregue à Auxiliar de Coordenação no ato da inscrição.

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
ENTREGAR ASSINADO PELO RESPONSÁVEL NA COORDENAÇÃO DA ESCOLA

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA
Autorizo e confirmo a participação do(a) aluno(a) _________________________________________________________
do 9º ano A/B matutino, unidade JP, na palestra “Repensando a Sustentabilidade”, no Parque Botânico da Vale, no dia
30/08/2018, juntamente com um professor da escola e um funcionário da empresa.
Nome do responsável: _____________________________________________________________________________
Telefones para contato: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Assinatura do responsável
Data: _______ / ______ / 2018
Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 – (27) 3024 7200
Rua Pessegueiros, 44, Itapuã, – Vila Velha – Cep. 29107-230 – (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi – Cep. 29062-030 – (27) 3025 9150
Rua Italina Pereira Motta, 615, Jardim Camburi – Cep. 29090-370 – (27) 3317 4832

