
MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DO EXÉRCITO 

FUNDAÇÃO OSORIO 

 
 

                                                                        Rio de Janeiro, 21 de junho de 2022 

 

Circular Nr.51/2022  – Div Ens 

 Assunto: Jogos da Amizade/2022 - (Autorização e Cuidados) 

 

      Sr. Responsável, 

 

            O objetivo da presente circular é solicitar sua autorização para que o/a aluno/a 

______________________________________________________________ do ____ ano do Ensino 

__________________________________, da turma ________, participe dos Jogos da Amizade/2022, integrada à 

comitiva de alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro, no período de 02 a 10 de julho do corrente ano, em Curitiba, 

no Colégio Militar de Curitiba e demais OMs parceiras. O/a aluno/a estará devidamente acompanhado/a pelos 

professores de Educação Física e Inspetores: 1º TEN MARCELA MARINI DA SILVA, SGT R1 JONY DAMIÃO 

CARVALHOSA, SGT R1 ANTÔNIO ERANILSON ALENCAR SALES E SC BÁRBARA CRISTINA BASTOS 

DE ASSIS DA SILVA, será transportado/a em viatura contratada, com saída prevista do CMRJ às 04h30min, do       

dia 02/07 e retorno com chegada às 22h30min. do dia 10/07, no CMRJ.  

            Em face das condições climáticas da cidade de Curitiba, onde acontecerá a competição, recomendamos que o/a 

aluno/a leve, além do uniforme de competição de Educação Física, calçados, roupas e agasalhos adequados às baixas 

temperaturas locais e traje esportivo/passeio para alguma atividade de lazer, além de remédios de uso continuado, carteira 

de identidade, carteira de saúde (se tiver), objetos de higiene pessoal, reduzida quantia em dinheiro, tudo acondicionado 

em valise de pequeno porte com cadeado. 

            Autorizo, ainda, que meu/minha filho/a devidamente acompanhada pelos professores, visite sítios turísticos da 

região e participe de atividade de lazer. 

 

                          Atenciosamente,                             

                                                                                                   PROFª SUELI G. GOMES 

                                                     Chefe da Divisão de Ensino     

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUTORIZAÇÃO  

 

 

            Autorizo que meu/minha filho/a ______________________________________ do ____ ano do Ensino 

_____________________________________, da turma _______, participe dos Jogos da Amizade/2022, integrada à 

comitiva de alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro, no período de 02 a 10 de julho do corrente ano, em Curitiba, 

no Colégio Militar de Curitiba e demais OMs parceiras. Autorizo, ainda, que meu/minha /filho/a devidamente 

acompanhada pelos professores, visite sítios turísticos da região e alguma atividade de lazer.    

 

           Assinatura do Responsável: ___________________________________________________________ 

 

 
 

  


