
                                                               COLÉGIO PASSIONISTA SANTA MARIA 

                Praia Grande, 27 de setembro de 2016. 
                Atividade Extraclasse para o 9º ano e Ensino Médio. 

 
 

Prezados Pais, 
O Colégio Passionista Santa Maria, sob a coordenação do professor Vinícius Sakamato, 

participará da VI OLIMPÍADA DE FILOSOFIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no Centro Universitário 

FECAP, em São Paulo. 

            O tema escolhido para este ano é  

"Por uma filosofia do encontro: Qual é o lugar da diferença?" 

O referido tema vem ao encontro do quadro referencial que norteia os princípios e práticas 

da educação passionista. Assim, poderemos realizar de maneira mais efetiva com os nossos  

educandos a Pedagogia Passionista do Encontro. 

       Considerando a expressão do evento – haverá a participação de escolas dos diferentes 

municípios do estado de São Paulo – essa proposta será validada como o trabalho trimestral para os 

educandos do Ensino Médio, que apresentarão vídeo sobre o tema. Em relação aos educandos do 9º 

ano, a avaliação se dará a partir de relatório a ser realizado segundo critérios previamente definidos 

pelo professor. 

 

 Data saída: 08 DE OUTUBRO, SÁBADO. 

 Horário saída: 7 horas. 

 Retorno: aproximadamente 19 horas. 

 Valor: R$ 65,00, transporte de ida e volta. 

 Obrigatório o uso da camiseta, blusão do uniforme e tênis. 

 Os alunos deverão levar dinheiro para a alimentação. 

 Entregar protocolo e valor até 04/10, terça-feira, às 12h20, impreterivelmente.                             

Contamos com a participação de todos! 
Atenciosamente, 

Comunidade Educativa Passionista 
                 Educando com Paixão! 

 
........................................................................................................................................................................................ 

VI OLIMPÍADA DE FILOSOFIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SP 

 

Eu, ..................................................................................................................................... responsável pelo educando  

........................................................................................................................................ do(a) ...... ano/série do Ensino 

(   ) Fundamental (   ) Médio  (     ) AUTORIZO   (     ) NÃO AUTORIZO   sua participação na atividade Extraclasse 

proposta para o dia 08/10, sábado, em São Paulo. 

Investimento: R$65,00 somente em dinheiro. 

Entrega do protocolo + valor até 04/10, terça-feira aos cuidados da Equipe. 

Praia Grande, ....... de setembro/outubro de 2016.                                ______________________________________ 

                                                                                                                                          Assinatura/RG do Responsável 


