
                                            FUNDAÇÃO OSORIO  

           DIVISÃO DE ENSINO 
                                                                                 Rio de Janeiro, 18 de maio de 2022 

  Circular Nr.36/2022  – Div Ens 

  Assunto: Centro de Tratamento de Resíduos em Seropédica – (T.214) 
 

      Sr. Responsável, 

            O objetivo da presente circular é o de solicitar sua autorização para que o/a aluno(a) --------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- da turma ------------, participe da visita ao Centro de 

Tratamento de Resíduos, situado na Estrada Santa Rosa, s/nº, Piranema, Seropédica – RJ, no próximo                              

dia 24/05 (3ª feira), acompanhado(a) pelos professores Carlos Augusto e Maria Olívia e transportado por ônibus escolar, 

com saída prevista para às 7h e retorno provável às 13h (recomenda-se que o aluno use o uniforme composto de calça 

comprida e sapato fechado). 

 

                         Atenciosamente,                             

                                                                                                      Ivan Soares dos Santos – Cel 

                                                                                                                  Chefe Interino 

                                                               Respondendo pela Divisão de Ensino 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------               
AUTORIZAÇÃO                 (     ) SIM                (      ) NÃO 

 

             Autorizo que o meu filho (minha filha) _____________________________________________________________   

                

             ______________________________________________________________________da turma _______ ,participe 

             da visita ao Centro de Tratamento de Resíduos, próximo dia 24/05 (3ª feira). 

 

             Assinatura do Responsável:_______________________________________________________________________ 
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