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Circular nº 008/2018 – Sede
Brasília – DF, 2 de agosto de 2018.
Assunto: Projeto “O Despertar Vocacional Jurídico” – STJ
Senhores pais ou responsáveis,
O Colégio Rogacionista oportunizará aos seus alunos da 3ª série do ensino médio a visitação – no
dia 8 de agosto de 2018, quarta-feira, em horário contrário à aula – ao Superior Tribunal de Justiça, para
conhecer a rotina do Tribunal e as sessões de julgamento, ter noção do funcionamento das unidades
judiciárias e órgãos julgadores, bem como visitar as dependências da Corte.
Para participar dessa atividade extracurricular, é necessário entregar – até segunda-feira, dia 6 de
agosto – autorização assinada, para a liberação antecipada da visita, na Coordenação. Logo os alunos
inscritos para a visitação serão liberados às 11h para almoçar e deverão retornar ao Colégio no
horário previsto, pois sairão deste às 12h15 – acompanhados por professores – e regressarão a ele às
17horas. Além disso não se cobrará taxa para o transporte, e o STJ fornecerá lanche e água aos alunos.
Contudo aqueles que tiverem restrição alimentar poderão levar o seu próprio lanche.
Vale ressaltar ainda que os alunos deverão comparecer ao STJ vestidos com a camiseta do
uniforme da escola e calça jeans, pois o uso dessa calça é obrigatório. Assim não é permitido o uso de
boné, chinelo, regata e bermuda.
Observação: como há apenas 45 vagas disponíveis, o número de alunos será limitado, o que
proporciona o direito àqueles que fizerem a inscrição primeiro.
Contamos com a presença de todos.
Atenciosamente,
A Direção
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