
 

Colégio Cristo Redentor / Academia de Comércio 
 

Congregação do Verbo Divino - SVD 
 
 

Ofício Circular nº: 025/2019 
Juiz de Fora, 26 de abril de 2019. 

Prezados Responsáveis, 
 
 

Comunicamos que a União dos Escoteiros do Brasil, aqui representada pelo Grupo dos Escoteiros Liz do Amanhã, 

realizará em todo país um evento denominado 3º EDUCAÇÃO ESCOTEIRA, com o objetivo de oferecer em espaços 

de instituições educativas um conjunto de atividades típicas escoteiras relacionadas ao tema: Escotismo- Aventura 

Saudável. Para as Escolas que disponibilizarem espaço para sua realização constituirá numa oportunidade de as 

crianças desenvolverem atividades de apoio à aprendizagem, de experimentação e pesquisa, principalmente no que 

diz respeito à preservação do meio ambiente e à promoção da saúde. 

O evento acontecerá no Colégio Academia no sábado, dia 04 de maio, no horário de 09 às 11h30 e, para tal 

convidamos os alunos dos 3ºs, 4ºs e 5ºs Anos para participarem da manhã de atividades orientadas pelos jovens 

participantes do Movimento de Escoteiros.  

A Escola indicará um funcionário/representante para apoiar a organização no dia do evento, disponibilizará o espaço 

e inscreverá, até o dia 02 de maio, quinta-feira, um grupo de aproximadamente 80 alunos na faixa etária dos 7 aos 

11 anos. O planejamento das atividades que serão aplicadas, bem como a escalação da equipe de voluntários ficará 

a cargo do Grupo de Escoteiros. 

Para que o(a) aluno(a) efetive a sua inscrição, será necessária a autorização do(a) responsável, que deverá 

preencher e assinar o canhoto que será entregue à professora até o dia 02 de maio, quinta-feira.  

Cordialmente, 

Coordenação do Fundamental I/ Anos Iniciais. 
 

Recebi a Circular nº 025/2019 referente às atividades com o Grupo de Escoteiros – abril de 2019 

 
Recebi o convite para que o(a) aluno(a) _________________________________________________do ___ Ano 
Turma____  participe das atividades com o Grupo de Escoteiros no dia 04 de maio, de 9 às 11h30 e AUTORIZO sua 
participação. 

Assinatura do(a) Responsável: 

  

 
Recebi o convite para que o(a) aluno(a) _____________________________________________do ___ Ano 
Turma____  participe das atividades com o Grupo de Escoteiros no dia 04 de maio, de 9 às 11h30, mas  
NÃO AUTORIZO sua participação. 

Assinatura do(a) Responsável: 

                                                                      

Em ___/04/2019 

 

                                                                                                   


