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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 
Nossos estudantes terão a incrível oportunidade de conhecer os bastidores do “Circo 
Di Napoli” - que fica ao lado do colégio. 
A visita acontecerá durante o período de aula e os estudantes serão acompanhados 
até o local pela Equipe Certus. 
Solicitamos enviar a autorização impreterivelmente ATÉ 3ª FEIRA (12/09).  
Os estudantes que não enviarem a autorização até a data permanecerão em 
atividade no colégio. 
 
 
ANOTE NA AGENDA: 
Dia: 12/09 (3ª feira) 
Local: Circo Di Napoli 
Horário: durante o período de aula 
 
 
Observação: o percurso até o local será realizado a pé e os estudantes deverão estar 
com o uniforme completo. 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

AUTORIZAÇÃO – Saída para conhecer os bastidores do Circo Di Napoli 
 
 

 
Autorizo o (a) estudante ___________________________________________________________ 
Série: __________ Turma: ___________ a participar da saída para conhecer os bastidores 
do Circo Di Napoli no dia 12/09/2017. 
 
 

_____________________________________ 
Ass. Do Responsável 
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