
 
Com. 008/2019                                                                                     Gravataí, 19 de Março de 2019. 

 

Senhores pais e responsáveis (alunos do 9º ano) 

 

Este ano estamos na quarta edição do TRILLIFE, este é um evento que envolve todos os alunos do 9º ano da Rede 

Adventista do RS e acontece no IACS – Instituto Adventista Cruzeiro do Sul (Colégio Adventista de Internato). 

O TRILLIFE é uma atividade na qual os alunos são distribuídos em equipes e participam de aproximadamente 15 

provas de esportes em meio a natureza. Muitos são os benefícios para o crescimento dos adolescentes dos quais 

destacamos: espírito de equipe, superação, senso de organização, liderança, socialização, etc. 

TRILLIFE 2019 

▪ Data: 08/04 

▪ Valor: 50,00 (Incluso: viagem, seguro, camiseta do evento, almoço (lanche reforçado) e lanche no final do 

dia); 

▪ Horário de saída: 7h; 

▪ Horário de retorno: 19h30; 

▪ Inscrição: até o dia 28/03 (quinta-feira) 

Importante: 

1. No dia 08/04 os alunos estarão liberados do uso do uniforme escolar. Todos deverão estar com calça 

jeans e camiseta normal (não regata); 

2. Cada aluno deverá levar uma toalha de banho, protetor solar e duas mudas de roupa. Uma delas deve ser 

bem usada, inclusive um tênis bem “surrado”, para a prática das atividades e a outra muda de roupa para 

trocar no final da tarde, após o banho; 

3. Devido ao tipo de atividade, que é bem intensa, não será servido almoço e sim um lanche reforçado. 

4. Se chover o projeto acontecerá da mesma forma; 

5. Os alunos que se inscreverem até a data limite 28/03 receberão a camiseta personalizada do evento; 

6. Havendo a adesão da maioria da turma ao projeto, não haverá aula neste dia. 

Cordialmente,  

 

                 Gislene Oliveira                                          Marlene Garcia                                 Laureci Bueno do Canto 

            Coordenadora Pedagógica                  Orientadora Educacional                                        Diretor 

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

INSCRIÇÃO TRILLIFE 

(Devolver na tesouraria com o pagamento correspondente até 28/03) 

 

Eu, ______________________________________________________________________ responsável pelo(a) 

aluno(a)____________________________________________________________ da turma_______________, 

Camiseta tamanho:______________, autorizo o (a) mesmo(a) a participar do Projeto TRILLIFE, que acontecerá no 

IACS em Taquara no dia 08/04/2019. 

 

____________________________________ 

Ass. Responsável 


