Circular número: 095/2018 | Data: 03/07/2018
Assunto: Encontro de Jovens Maristas – EJM 2018
Senhores Pais e/ou Responsáveis,
Anualmente a Rede Marista proporciona para os estudantes o Encontro de Jovens Maristas - EJM, com
o objetivo de celebrar o protagonismo juvenil, oportunizando integração, convívio, reflexão, oração e
partilha entre os grupos de jovens da Pastoral Juvenil Marista - PJM.
Neste ano, o encontro acontecerá na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), no
dia 25 de agosto, das 7h30 às 22h. Nós, do Colégio Marista Champagnat, nos reuniremos no pátio central
do Colégio às 7h. Às 7h20 nos deslocaremos até o local.
Informações importantes:
 Usar a camiseta do EJM, calça e calçado confortáveis;
 Em caso de chuva, levar guarda-chuva ou capa de chuva;
 Em caso de sol, levar bonés, óculos de sol e protetor solar;
 Não haverá guarda-volumes, portanto, levar somente o necessário. Cada estudante é responsável
por seus pertences;
 Se alguém precisar de cuidados especiais, favor comunicar um dos responsáveis;
 Levar caneca, pois não haverá copos descartáveis;
 O café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, janta e a camiseta estão inclusos na taxa de
inscrição.
O encontro terá um custo de R$ 50,00 por estudante, e o valor deve ser entregue até o dia 9 de julho,
juntamente com a autorização e os dados preenchidos, à assessora local. Após a data, não será mais
aceita a inscrição do participante.
O grupo será acompanhado pelos seguintes profissionais do Colégio:
 Ângela Maria de Abreu (Coordenadora de Pastoral)
 Éder de Oliveira (Agente de Pastoral)
 Natália Caroline Santos Rosa (Assessora da PJM)
Atenciosamente,
Serviço de Pastoral Escolar.
AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE JOVENS MARISTAS

Eu,______________________________________________, autorizo meu (minha)

filho

(a)

_____________________________________ a participar do Encontro de Jovens Maristas no dia 25 de
agosto de 2018 na PUCRS e comprometo-me a enviar o valor de R$50,00, esta autorização e a ficha
abaixo com os dados preenchidos até o dia 9 de julho para a assessora local Natália.
____________________________________________
Assinatura do Responsável

