
                                        Esteio, 17 de setembro de 2019. 

Comunicado nº 164/2019 

 

Prezados/as Pais e/ou responsáveis: 

Na quarta-feira, dia 25/09, em atividade desenvolvida com a área de 

Ciências, os alunos da 2ª série do Ensino Médio, turma 201, terão a saída de 

campo para o laboratório de Robótica no Campus do Vale da UFRGS.  

Informações:  

Horário de saída: 12h45min no Colégio. 

Local: UFRGS- Campus do Vale (Av. Bento Gonçalves, 9500 - 
Agronomia, Porto Alegre - RS, 90650-001) 

Investimento: R$ 25,00 (para o transporte) 

Os alunos devem trazer o documento de identidade (RG) original. 
Alunos sem o documento não embarcam no ônibus. 

A Profª. Roberta irá acompanhar os alunos nesta atividade.  

A atividade tem duração aproximada de 1h30min- 2h.  

Os alunos devem trazer a autorização e o valor da saída de campo até o 
dia 23/09 (segunda-feira), às 12h45min. Os alunos que participarem da saída 
de estudos, no dia da atividade estarão liberados às 12h para almoço. 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica. 

____________________________________________________________________ 

TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO 

Eu,________________________________________________, responsável pelo(a) 
aluno(a)___________________________________________, da turma _____, estou ciente e 
autorizo a participação saída de estudos para o Laboratório de Robótica.  

Assinatura do Responsável: 
___________________________________________________ 

 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO: 
Nome completo do aluno:________________________________________________ 
Número do RG:______________________________________________________ 
 

Solicitamos que esta autorização seja entregue na Secretaria da Escola, até o 
dia 23/09/2019, às 12h45min. Os valores devem ser pagos na Secretaria juntamente 
com a entrega desta autorização 

 
Atenciosamente, 

  Equipe Pedagógica. 



                                        Esteio, 17 de setembro de 2019. 

Comunicado nº 164/2019 

 

Prezados/as Pais e/ou responsáveis: 

Na quarta-feira, dia 25/09, em atividade desenvolvida com a área de 

Ciências, os alunos da 2ª série do Ensino Médio, turma 201, terão a saída de 

campo para o laboratório de Robótica no Campus do Vale da UFRGS.  

Informações:  

Horário de saída: 12h45min no Colégio. 

Local: UFRGS- Campus do Vale (Av. Bento Gonçalves, 9500 - 
Agronomia, Porto Alegre - RS, 90650-001) 

Investimento: R$ 25,00 (para o transporte) 

Os alunos devem trazer o documento de identidade (RG) original. 
Alunos sem o documento não embarcam no ônibus. 

A Profª. Roberta irá acompanhar os alunos nesta atividade.  

A atividade tem duração aproximada de 1h30min- 2h.  

Os alunos devem trazer a autorização e o valor da saída de campo até o 
dia 23/09 (segunda-feira), às 12h45min. Os alunos que participarem da saída 
de estudos, no dia da atividade estarão liberados às 12h para almoço. 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica. 

____________________________________________________________________ 

TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO 

Eu,________________________________________________, responsável pelo(a) 
aluno(a)___________________________________________, da turma _____, estou ciente e 
autorizo a participação saída de estudos para o Laboratório de Robótica.  

Assinatura do Responsável: 
___________________________________________________ 

 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO: 
Nome completo do aluno:________________________________________________ 
Número do RG:______________________________________________________ 
 

Solicitamos que esta autorização seja entregue na Secretaria da Escola, até o 
dia 23/09/2019, às 12h45min. Os valores devem ser pagos na Secretaria juntamente 
com a entrega desta autorização 

 
Atenciosamente, 

  Equipe Pedagógica. 


