
PAJULA - INFORMAÇÕES
PASTORAL DA JUVENTUDE ESTUDANTIL LASSALISTA 

(7º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio)

A Pastoral da Juventude Estudantil, é uma ação organizada pela Igreja na evangelização das juventudes no ambiente 
escolar, "vivendo em comunidades, possibilitando o desenvolvimento de um processo de formação integral, com uma 
metodologia própria, buscando ser testemunho vivo de Jesus Cristo, sempre respeitando os sinais dos tempos e o 
protagonismo juvenil, tendo uma opção pelos jovens e pelos pobres" (CAPYM, 296, "c"). 
A PAJULA de nosso colégio realiza muitas atividades nas quais é fundamental que os jovens participem, pois são 
desenvolvidas a partir da necessidade que nos rodeia. Com o objetivo de transformar esse tipo de realidade os jovens 
organizam campanhas, visitas e outras ações.
Formados por ano de escolaridade, a partir do 7º ano do EF até o 3º ano do EM, esses grupos são direcionados para a 
vivência dos valores cristãos, humanos e sociais. Os encontros acontecem semanalmente com visitas periódicas a 
entidades assistenciais.
Dessa forma, queremos convidar você, jovem Lassalista, a fazer parte desse grupo e desde já esperamos a sua presença 
em nossos encontros, na sala da PAJULA.

INSCRIÇÕES
Período: de 26 a 02/03, das 8h às 18h. 

Local: Sala da Pastoral

DIAS E HORÁRIOS OFERECIDOS
Terças-feiras – 13h às 14h – 7º ano
Quartas-feiras – 13h30 às 14h30 – 8º ano 
Quartas-feiras – 14h às 15h30 – Ensino Médio  
Quintas-feiras -12h às 13h – 7º ano (tarde) 
Sextas-feiras – 14h às 15h30 – 9º ano 

INÍCIO DOS ENCONTROS
Na semana de 05 a 09/03/18, conforme o dia de sua inscrição.

Prof. Delano Carvalho – Coordenador do Serviço de Pastoral
Para mais informações entre em contato conosco: pastoral.abel@lasalle.org.br

ATIVIDADE EXTRACLASSE LA SALLE ABEL



PAJULA – Ficha de Inscrição
(7º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio) 

DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome completo do(a) aluno(a): _____________________________________________________________________
Ano de escolaridade: __________________ Turma: _______________ Data de nascimento: _____/_______/_______
Endereço: ______________________________________________________________________________________
Bairro_________________ Cidade_________________ CEP________________ Celular: ____________________          
E-mail_________________________________________________________________________________________
Nº do RG/CN: _____________________________________________ Org. Exp.: ____________________________
Nome do responsável: ___________________________________________ E-mail: ___________________________ 
Telefones:___________________________________________/___________________________________________

OPÇÕES DE TAMANHOS DE CAMISA (Favor assinalar apenas uma alternativa)      
�8   �10   �12   �14   �16   �P   �M   �G   �GG

HORÁRIOS DISPONÍVEIS (Favor assinalar apenas uma alternativa)
(    )Terças-feiras – 13h às 14h – 7º ano
(    )Quartas-feiras – 13h30 às 14h30 – 8º ano 
(    )Quartas-feiras – 14h às 15h30 – Ensino Médio  
(    )Quintas-feiras -12h às 13h – 7º ano (tarde) 
(    )Sextas-feiras – 14h às 15h30 – 9º ano 

Data: ___/___/2018.

________________________________                           ________________________________
Assinatura do Responsável                                                         Assinatura do Aluno

ATIVIDADE EXTRACLASSE LA SALLE ABEL


