COMUNICADO 018/2017

Taquara, 28 de março de 2017.

Senhores Pais (9ºs anos):
Conforme nosso Calendário Escolar, realizaremos aqui no IACS um dia muito legal com os alunos dos 9ºs
anos do Ensino Fundamental. Trata-se do Trillife, que ocorrerá no dia 03/04, próxima segunda-feira. Nesse dia
teremos, também, algumas turmas de 9º ano de Colégios Adventistas do RS. Seguem algumas informações para que
os senhores possam tomar conhecimento sobre o evento:
- O QUE É O TRILLIFE?
É uma atividade na qual os alunos são distribuídos em equipes e participam de aproximadamente 15 provas
de esportes radicais. Muitos são os benefícios para o crescimento dos adolescentes, dos quais destacamos:
 Espírito de equipe;
 Superação;
 Senso de organização;
 Liderança;
 Socialização, etc.
- HORÁRIO: A abertura será às 8h30min no ginásio do colégio e, às 9h, inicia o circuito. O encerramento está
previsto para as 17h.
- OBSERVAÇÕES DIVERSAS:






Em virtude do tipo de atividade, que é bem intensa, ao meio-dia não será servido almoço e sim um
lanche reforçado (ex.: suco e xis)
Inscrição - Precisamos saber o total de inscritos, até quinta-feira, dia 30/03, para a organização das
equipes. O canhoto abaixo deverá ser entregue à secretária acadêmica (Flávia).
Custo – Esta atividade não terá nenhum custo para os alunos. Para participar, basta devolver a inscrição
abaixo.
No dia 03/04 os alunos estarão liberados do uso do uniforme escolar para poderem participar desta
atividade. Todos deverão estar com calça jeans e camiseta normal (não regata). Nesse dia não haverá
aula para os alunos que não participarem do Trillife. Caso chova a atividade acontecerá normalmente.
Cada aluno deverá trazer uma toalha de banho e duas mudas de roupa. Uma delas deve ser bem usada,
inclusive com um tênis bem “surrado”, para a prática das atividades radicais. A outra muda de roupa é
para trocar no final da tarde, após o banho.

Desde já, muito obrigado pelo apoio à nossa proposta do Trillife.
Atenciosamente,
João Cesi Lopes dos Santos
Diretor Geral


...................................................................................................................................................................................
INSCRIÇÃO - TRILLIFE

Eu,____________________________________________________________________responsável pelo (a) aluno
(a)_______________________________________________________________, da turma_______, autorizo o (a)
mesmo (a) a participar do Projeto TRILLIFE, que acontecerá no IACS, no dia 03/04/2017.

Ass. Responsável: _________________________________________________________________

