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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

No dia 26 de maio participaremos a 20ª Feira do Estudante Expo CIEE. A 
exposição reúne diversas atrações culturais e mais de 100 palestras voltadas à 
carreira, capacitação, empreendedorismo, estágio, empregabilidade e cidadania, 
ministrados por especialistas em diversas áreas de atuação.  

O estudante terá a oportunidade de se cadastrar para oportunidades de 
estágio e aprendizagem, além de poder participar de oficinas e simulações de 
dinâmica em grupo e processos seletivos, entre outras atrações que o auxiliarão a 
compreender, planejar e aprimorar sua carreira. 

ANOTE NA AGENDA: 
Local: Bienal do Parque do Ibirapuera 
Data: 26/05/2017      
Saída do Colégio: 8h30              Retorno Previsto: 14h30 
Investimento: R$ 25,00 (referente ao transporte) 
Enviar pagamento e autorização até o dia 22/05 IMPRETERIVELMENTE. 
 

Atenciosamente,  
Equipe Certus 

_____________________________________________________________________________ 
AUTORIZAÇÃO 

Eu,_____________________________________________________autorizo  o(a) aluno(a) 

______________________________________________ turma: ___________, participar da Saída 

Pedagógica para a 20ª Feira do Estudante Expo CIEE, na Bienal do Parque do 

Ibirapuera, dia 26 de maio de 2017. 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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