Recife, 25 de fevereiro de 2022.
Senhores Pais e/ou Responsáveis,
Iniciamos um novo ciclo na vida dos nossos jovens do Ensino Médio, a grande preparação para os vestibulares
que virão em 2022. Este momento requer dos nossos alunos uma dedicação maior nos estudos diários, nas revisões
preparatórias. É um ano desafiador e nós, da Rede Saviniana de Ensino, estamos preparadas para auxiliar nossos
estudantes com aulas e momentos diferenciados, de avanço em seu desenvolvimento educacional, social e pessoal.
Preparamos para este ano o INTERSAV – Intercâmbio Saviniano, que tem como objetivo oportunizar uma
experiência ímpar na formação dos nossos alunos. Será realizada uma interação pedagógica com um dos Colégios de
nossa Rede, o Colégio de São José, em Maceió-AL. Acompanharão os estudantes: direção, coordenação, professores e
Irmã.
A programação consiste em:





Saída de Recife (CSC) na quinta-feira, 24/03/2021, às 13h30.
Chegada em Maceió: acolhida dos estudantes em nosso Colégio de São José;
Sexta-feira (manhã e tarde): Credenciamento e aulões no Colégio de São José.
Sábado, após o café da manhã, teremos aula in loco no Museu. Almoço no Shopping.

Para custear o pagamento de cinco refeições, transporte, entrada no museu e camisa, o valor total do investimento de
R$ 350,00, que deverá ser pago até o dia 17/03, na Tesouraria (em espécie). Nesse momento o responsável deverá
preencher uma ficha com os dados sobre o aluno, entregar a Xerox do comprovante de vacinação da covid-19,
conforme exigência legal.
Atenção! Os lanches serão por conta dos alunos, uma média de 4 lanches (a cantina do colégio estará funcionando). O
almoço do sábado, no Shopping, deverá ser pago pelo estudante.
Obs: Os estudantes devem levar colchonete, roupas de cama e banho, travesseiro, uniforme do colégio, objetos de uso
pessoal, medicações que costumam utilizar em caso de dor de cabeça, mal estar, etc., documento original (RG),
comprovante da carteira de vacinação (covid-19).
Para confirmação da participação do Estudante no INTERSAVI, o aluno deve entregar à Coordenadora, do Ensino
Médio, Hebe Wanderley (9-9116-5630), o canhoto abaixo, preenchido pelo responsável, até o dia 07/03.
Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.

AUTORIZAÇÃO

Eu _____________________________________________________, CPF___________________, responsável pelo(a)
estudante______________________________________________ do 3ºano, do Ensino Médio, a participar do
INTERSAVI que será realizado, dia 24 a 27 de Março de 2022, no Colégio de São José, em Maceió-AL.

____________________________________________________
Assinatura do responsável

