
 
 

  
           Brasília, 25 de junho de 2018. 
 
CIRC. 042/2018 
Assunto: saída a campo – Olimpíada do Conhecimento/SESI/SENAI 
 
 
 Prezada família, 
 

A cada bimestre, ficamos atentos à programação pedagógica/cultural da cidade para, na medida do possível, 

oportunizar saídas a campo com o objetivo de complementar o trabalho realizado em sala de aula em algum 

componente curricular e ampliar o repertório cultural dos nossos estudantes. 

Assim, informamos que pretendemos levar todos os estudantes do Ensino Médio no dia 5/7, quinta-feira, às 
13h30, para participar da Olimpíada do Conhecimento 2018 (OC2018), que acontecerá no Centro de Convenções. 

 
A OC2018 é um evento, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e pelo Serviço 

Social da Indústria (SESI), que mostrará inovações que prometem melhorar a qualidade de vida nos centros urbanos e 
revolucionar a educação com dois espaços: a Cidade Inteligente e a Escola do Futuro. Em uma área de 25 mil metros 
quadrados, a OC2018 deve atrair cerca de 40 mil pessoas entre representantes de empresas, do governo e estudantes.  

 
Como acontecerá no turno vespertino, nesse dia, os alunos não terão aula no turno matutino, e virão somente à 

tarde para essa saída. Para participar, os estudantes deverão trazer a autorização e o termo de autorização de uso de 
imagem/voz solicitado pela organização do evento assinadas pelos responsáveis e o valor de R$ 15,00 (quinze reais) 
para o transporte até o dia 28/6, quinta-feira. Quem não puder participar não terá aula no turno matutino. 

Lembramos que, no dia do evento, os estudantes receberão um lanche e uma camiseta/boné do evento que 

deverão utilizar, mas poderão usar bermudas e calças de sua preferência.  

 

 Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos. 

  Atenciosamente, 

 
Maria Clotilde Campos e Patrícia Santos 

Coordenação do Ensino Médio 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZAÇÃO 

 
 Autorizo o(a) estudante __________________________________ da turma __________ a participar da saída  

a campo para a Olimpíada do Conhecimento, dia 5/7, das 13h30 às 17h.  
 

 Assinatura: __________________________________ data: ____________________ 
 


