
  BIENAL DO LIVRO 
 

Srs Pais e ou Responsáveis, 
 

A Visitação Escolar é um Projeto da Bienal do Livro, com o objetivo de 

aproximar os estudantes do universo dos livros, colaborando para a criação do 

hábito da leitura e conscientizando crianças e jovens de sua importância. 
 

Eis abaixo informações importantes: 
 

 Data: 03/09/2019 (terça-feira) 

 Horário de Saída da Escola: 8:00 (portanto, haverá o primeiro tempo 
normalmente) 

 Horário Previsto de Chegada na Escola: 16:00 

 O aluno deverá ir devidamente uniformizado – sem o uniforme completo da 
escola o aluno não vai. 

 VALOR: R$ 30,00 por aluno  
o Lanche: levar um lanche reforçado na mochila, pois iremos passar o 

horário de almoço lá, retornando somente à tarde. 
 

Site da Bienal: http://www.bienaldolivro.com.br/ 
 

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2019. 
 

Atenciosamente, 
 

Coordenações do Ensino Fundamental II 
 

Ficha de Autorização 
 

Nome do Aluno: _______________________________ Data de Nasc.: ___/___/____ 
Nome do Responsável: _______________________ Grau de parentesco: ________ 
RG do Responsável: _________________________ 
 
Autorizo o aluno citado a ir para a Bienal do Livro participando do Projeto da Escola 
Stella Maris no dia 03/09/2019, estando ciente de todas as observações que se faz 
necessário. 

 Horário de Saída da Escola: 8:00 horas  

 Horário Previsto de Chegada na Escola: 16 horas. 
 

Rio de Janeiro, _________________________________ 
 

Assinatura do Responsável: ____________________________________________ 

http://www.bienaldolivro.com.br/
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