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Senhores (as) Diretores (as),
O Dirigente Regional de Ensino e o Distrito 4310 do Rotary Internacional,
através dos Rotary Clubes de Piracicaba, tem a honra de convidar as Escolas
Estaduais para participarem do “RYLA” direcionado a jovens alunos do Grêmio
Estudantil.
O RYLA (Prêmio Rotário de Liderança Juvenil) é um evento
patrocinado pelo Rotary Internacional, que conta com ações voluntárias de
diversos profissionais, com o objetivo de desenvolver as habilidades de liderança
no sentido de motivar jovens a se engajarem e se tornaram agentes
transformadores.
Nesse ano há uma proposta diferenciada em oferecer essa oportunidade a
alunos de Escolas Públicas Estaduais de Piracicaba, uma vez que o evento é
restrito e será disponibilizado apenas 50 vagas, para jovens entre 14 e 17 anos.
Assim, sugerimos que a participação seja do Presidente ou Membro do Grêmio
Estudantil da Escola.
As
inscrições
devem
ser
feitas
através
do
formulário
https://goo.gl/forms/zpiIUc5x9NwZ6UeJ3 até o dia 27/11/2018 pelas Escolas
interessadas. Posteriormente, será enviado a programação completa diretamente
ao e-mail das escolas e dos participantes inscritos, para ciência e
acompanhamento da família, pois a segurança dos jovens é uma das maiores
prioridades de todos os eventos associados ao Rotary. Os participantes serão
Certificados pelo evento.
CRONOGRAMA
27/11 – Data limite para a escola confirmar a participação (ou não) no evento,
preenchendo o formulário acima.
28 a 30/11 – Preenchimento das vagas por outros membros do Grêmio (Escolas
que não participarão abrem vagas para escolas que desejam enviar mais de um
participante).
05/12 – Divulgação da Programação completa do evento às Escolas e aos
participantes inscritos.
15/12 – Evento RYLA na E. E. Pedro de Mello, das 7h às 18h, com alimentação
e treinamentos inclusos sem custo. Transporte do participante por conta das
famílias dos gremistas que se inscreverem.
17/12 - Divulgação do evento na mídia.

Atenciosamente,
Comissão Grêmio
De acordo
Henaís M. A. N. de Oliveira
Dirigente Regional de Ensino

