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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

 
Com pequenas práticas, os estudantes do integral participaram 
durante o ano do projeto VOAR * - a partir desta experiência, 
puderam aprender que no ser e fazer diferente contribuem para a 
transformação do meio onde vivem. 
 
Contemplando nosso Projeto, no dia do Evento Cultural, 
ENTREGAREMOS OS LACRES arrecadados a uma instituição e 
receberemos uma CADEIRA DE RODAS para doação. Faremos 
também, uma apresentação de dança do grupo de dança do Integral 
abrindo este evento tão especial. 
 
Esta atividade terá início às 11h. Não perca! 
 
*Conforme circular 106/2017 
 
___________________________________________________________________ 
 

AUTORIZAÇÃO – Apresentação Integral no Evento Cultural 
 
 
Autorizo o (a) estudante _______________________________________ 

Série: __________ Turma: ___________ a participar da de dança no 

Evento Cultural, em 28/10/2017. 

 

(   ) Confirmo presença no Evento Cultural 

(  ) Não participarei do evento – Use o verso caso queira nos informar o 

motivo 

 

 

_____________________________________ 

Ass. Do Responsável 
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