POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE INSTRUÇÃO E ENSINO DA PMSC

COLÉGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES
“Trinta e quatro anos construindo conhecimentos e formando cidadãos.”
Home Page: www.cfnp.com.br - E-mail: cfnpsec@pm.sc.gov.br

INFORMATIVO N°58 /CFNP – 24/08/2018
ASSUNTO: Projeto Golfinho
Senhores pais,
Com os objetivos de informar o público jovem sobre os eventuais riscos
oferecidos pelo mar, orientando-os para a utilização segura das praias catarinenses e, da
mesma forma, incentivar atitudes de respeito e de convívio harmônico com este ambiente,
o Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar (CEBM), em parceria com o Colégio,
está oferecendo aos alunos dos 6º e 7ºs anos, o Projeto Golfinho.
O projeto consiste em:
 Reduzir o número de acidentes em praias com crianças até 14 anos;
 Realizar um trabalho educativo e preventivo dirigido aos adolescentes
participantes;
 Informar o público jovem sobre os eventuais riscos oferecidos pelo mar;
 Orientar os participantes para a utilização segura das praias catarinenses.
Será desenvolvido no mês de setembro, com as seguintes atividades:
Dia/hora
Atividades
Local
12/09 - Das 9h às 11h
Instrução teórico/prática
CEBM
Quarta-feira
Atividades Recreativas
13/09 8h às 11h30min
Instrução teórico/prática
Praia de Florianópolis
Quinta-feira
Atividades Recreativas
(a definir, conforme condições
climáticas)
14 Das 9h às 11h
Instrução teórico/prática
CEBM
Sexta-feira
Atividades Recreativas
As atividades propostas para quinta-feira 13/09 das 8h às 11h30min, desenvolvidas
na praia, serão conduzidas pelos coordenadores do projeto, juntamente com um monitor de
turma do Colégio. A condução (transporte) é de responsabilidade do Centro de Ensino do
Corpo de Bombeiros Militar.
As famílias devem se responsabilizar pela chegada dos alunos ao Centro de Ensino
Bombeiro Militar nas datas pré-estabelecidas no cronograma.
Serão selecionados somente 35 alunos. Caso haja um número de inscritos acima da
oferta de vagas, será realizado um sorteio na monitoria, em data e hora marcadas com
antecedência.
Atenciosamente,
Marco Antônio Brito Junior
Maj PM Diretor Interino
CFNP
Informativo Nº 58/CFNP 24/08/2018
ASSUNTO:

Devolver este canhoto ao Monitor até o dia 27/08/2018

Projeto Golfinho.

( ) Autorizo meu/minha filho(a), a participar de todas as atividades propostas no Projeto
Golfinho.
Nome do Aluno (a) ____________________________________________Série/ Ano_____
___________________________________________
Nome do Pai/Mãe/Responsável

