
 

 
ENCONTRO PROVINCIAL DE JOVENS LASSALISTAS – 2020 

 
Porto Alegre, 28 de setembro de 2020 

 
 

DE: Província La Salle Brasil-Chile. 

PARA: Direção, Responsáveis Educativos e de Pastoral.  

ASSUNTO: Encontro Provincial de Jovens Lassalistas 2020. 

 

 Na alegria de mais um ano podermos celebrar a vida da Juventude Lassalista, 

nos dirigimos até vocês para anunciar algumas informações sobre o Encontro Provincial 

de Jovens Lassalistas 2020.  

Nestes tempos a internet explodiu como principal agente de comunicação. A 

palavra "zoom” e “meet” parecem ser mais uma agenda ou atividade. Entretanto, iremos, 

de maneira criativa, vivenciar dias de muitas experiências, partilhas, espiritualidade e 

fraternidade.   

 

O Encontro Provincial de jovens lassalistas 2020 tem como tema: “Grandes 

coisas são possíveis: Somos Conexão Lassalista”. Fazendo alusão ao tema pastoral 

do ano, juntamente com as conexões estabelecidas entre os lassalistas.  

 

O encontro conectará participantes com objetivos de: 

 Celebrar a caminhada dos grupos de jovens da Pastoral das Comunidades Educativas 
Lassalistas da Província La Salle Brasil-Chile;  

 Integrar e valorizar a caminhada dos grupos de jovens e lideranças juvenis;  

 Vivenciar momentos de fé, fraternidade e compromisso;  

 Refletir sobre o tema pastoral escolhido para o ano: “Grandes coisas são possíveis”.  

 

Informações: 

1. Em 2020, o Encontro Provincial de Jovens Lassalistas será único e realizado a 

partir da plataforma zoom. De acordo com a programação indicada abaixo:  

Data: 20 a 22 de novembro de 2020.  

Início: às 20h no dia 20 de novembro. 

Término: às 17h no dia 22 de novembro. 



 

2. Inscrições: As inscrições serão via formulário Google. Solicitamos que orientem 

os/as jovens a se inscreverem apenas uma vez. Após confirmar as informações, irá 

aparecer uma tela de agradecimento junto com o link de pagamento. A inscrição só 

estará garantida após o pagamento.  

Prazo para a inscrição até 13/10. 

Realizar a inscrição na presença de um responsável. 

 

Link de inscrição: https://forms.gle/UDKie4ZfEhZTokW2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Exemplo da tela de confirmação.  
Para gerar o boleto, basta acessar  

o link indicado.  
 

 

 

 

 

 

 

3. Investimento: R$ 50,00 (Na taxa está inclusa camiseta, Kit pastoral com lembrança 

e acesso ao encontro nos três dias). 

O valor descrito refere-se à inscrição individual e intransferível para o encontro entre 

os dias 20 e 22 de novembro. Lembramos que, para evitar prejuízos, uma vez pago o 

boleto não é possível cancelar a inscrição.  

O pagamento será apenas mediante boleto. Pedimos atenção, pois após o boleto ser 

gerado tem 3 dias para o seu vencimento, não sendo possível gerar outro boleto. 

Assim que gerar o boleto, salve-o em PDF para pagá-lo posteriormente. Ele será 

enviado também para o e-mail cadastrado.   

Caso necessário, pode-se enviar o tutorial de inscrição e geração de boleto que está 

anexo ao e-mail marketing. 

https://forms.gle/UDKie4ZfEhZTokW2A


 

 

 

4. Autorização: A autorização deverá ser assinada por um responsável. O 

participante deve tirar uma foto e enviar para o(a) Responsável de Pastoral da sua 

Comunidade Educativa. Todas as autorizações (fotos) devem permanecer guardadas 

com o Responsável de Pastoral.  

OBS: Caso o jovem não possa imprimir, pode-se transcrever a autorização e assiná-

la conforme a autorização original.  

 

5. Critérios de participação: São convidados a participar do encontro todos os 

estudantes dos grupos de jovens e lideranças juvenis a partir do 8º ano autorizados 

pelos pais ou responsáveis. Cabe aos Responsáveis de cada Comunidade Educativa 

informar aos pais o caráter do Encontro e convidar somente aqueles participantes que 

estão dispostos e com maturidade para participar de todas as atividades, 

compreendendo o caráter do Encontro e seus objetivos. Além disso, é necessário ter 

disponibilidade para participar do encontro em tempo integral.  

 

6. Acesso: Cada participante receberá um acesso a plataforma, esse acesso é 

individual e intransferível. Enviaremos, com antecedência, um guia prático de acesso 

e funcionalidades da plataforma.  

 

7. Outras informações e solicitações serão enviadas em breve. 

 

 

Desde já agradecemos a atenção e qualquer dúvida estamos à disposição. 

Fraternalmente, 

 

 

 
 

Ir. Éder Polido 
Coordenador Provincial de Pastoral 

  

   

 
Dyeison Thom  

Coordenador Adjunto de Pastoral Provincial  


