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CIRCULAR Nº 025/Março de 2019  

 ACANTONAMENTO NO CPM 

Autorização dos pais ou responsáveis 
 

O Colégio da Polícia Militar do Paraná solicita autorização dos pais ou responsáveis para que seu filho (a) possa 
participar do evento ACANTONAMENTO NO CPM, com a participação apenas dos alunos do 6º ano. O objetivo 
do evento é proporcionar o desenvolvimento de atividades pedagógicas complementares que estimulem as 
práticas de habilidades sócio-afetivas, importantes para a construção das relações sociais. 
 
Para participar do evento, seu filho (a) deverá trazer assinada a autorização abaixo e contribuir com R$20,00 
para confecção de camiseta aos alunos (as) e refeições (entregar para Sd. Chimanski). 
Organizadores: Equipe de militares do turno da tarde. 
 
Local: Colégio da Polícia Militar. 
Data: 05 de abril de 2019 (após o horário de aula) e 06 de abril de 2019 com término às 11h00min. 
Materiais Necessários: Barraca de Camping (os alunos podem dividir a barraca, desde que separados por 
gênero - masculino/ feminino-), Lanterna, Repelente, Protetor solar. 
 
Vestuário e Calçado: Calças e/ou bermudas, meias e  camisetas confortáveis em quantidade sobressalente 
(solicitamos o não uso de shorts), pois haverá atividades que irão sujar/molhar as roupas. 
 
Programa de Atividades: O Grupo de responsáveis pelo Acantonamento Escolar desenvolverá  um conjunto de 
atividades. As atividades constituem-se de brincadeiras, jogos, dinâmicas, atividades artísticas e instrução com 
policiais e bombeiros, sendo que todas as atividades trabalham simultaneamente a ação física, cognitiva e 
emocional. 
 
Alimentação: será servido risoto de frango às 18h45min, cachorro-quente às 22h40min. O café da manhã terá 
pães, iogurte, suco, café e frutas. Se o seu filho (a) possui alguma restrição alimentar dos alimentos que serão 
servidos, sugerimos que o (a) responsável entre em contato com a Direção de Turno para informar. 
As refeições serão preparadas e feitas no próprio local. O aluno (a) pode trazer lanche de forma opcional. 
 
Higiene e Medicamentos: pasta e escova de dentes, desodorante. Caso o aluno (a) faça uso de medicamento 
devem ser identificados e entregues à Diretora de Turno com receita médica acompanhando com dose e horário 
de prescrição. Informem-nos sobre algum cuidado especial necessário (fobias, doenças, medicamentos, alergias 
ou outras dificuldades). 
 
Funcionamento do Acantonamento: Após o término das aulas, os alunos serão encaminhados ao Campo de 
Futebol do CPM para a montagem das barracas e lá depositarão as suas mochilas e pertences. Os alunos serão 
separados para a montagem das barracas e serão distribuídos em dois grupos (meninos e meninas), sendo 
acompanhados em todo o período por uma equipe de militares e professores que dinamizarão as atividades e 
auxiliarão na organização das refeições e pernoite no Campo de Futebol. 

_________corte aqui_______________________________________________________________________ 

Eu,_____________________________________________________, responsável pelo aluno (a) 

_______________________________________________, turma______, estou ciente da circular nº 025/2019. 

□ Participará                □Não Participará 

Restrição alimentar? ________________________________________ 

Fobias, doenças, medicamentos, alergias ou outras dificuldades? ____________________________________ 

Curitiba, ____ de ____________ de 2019 

 

_________________________________ 

                                                                                                                                      Assinatura do Responsável. 

 

 


