
MARCH OF THE LIVING / 2020
MARCHA DA VIDA / 2020

Viagem dos alunos da 2ª série do E.M. para
Polônia e Israel



DATAS 2020

21/04 - terça-feira - Yom HaShoá (na Polônia)
28/04 - quarta-feira - Yom HaZikaron (em Israel)
29/04 - quarta-feira - Yom HaAtsmaut (em Israel)

 Número atual de alunos: 36.
 Interessados: enviar email à marli.m@renascenca.br até 07/05

confirmando interesse pela participação de seu(ua) filho(a).



OBJETIVOS

 Vivenciar parte da história judaica na Segunda Guerra Mundial nos
locais onde as coisas aconteceram.

 Integrar os alunos da 2ª série do Ensino Médio à Marcha da Vida
Mundial.

 Consolidar a identidade judaica e sionista dos alunos.
 Transformar o estudo da Shoá em algo marcante e consistente para

preservação da memória judaica e mundial.
 Compreender a importância do Estado de Israel para a comunidade

judaica.
 Fortalecer a formação judaica escolar.
 Solidificar a amizade entre os colegas.



PROGRAMAÇÃO GERAL – (SUJEITA A ALTERAÇÕES)

Na Polônia:
 Visita ao gueto de Varsóvia, a cemitérios, sinagogas, campos de

concentração e de extermínio em cidades polonesas.
Marcha Mundial provenientes de diversos países.

Em Israel:
 Visita a museus, a Jerusalém, a Tel Aviv e a locais históricos e religiosos

importantes para o povo judeu.
 Cerimônia de Yom HaZikaron em Israel.
 Comemorações de Yom HaAtsmaut em Israel (Mega balada).

OBS: Reposição de aulas e encontros preparatórios aos domingos.



VALORES

 Preço por aluno em 2019 : R$ 18.176,00. Não há nenhum subsídio 
comunitário.

 Forma de pagamento: sinal + parte aérea: no colégio.
 Passagens: na agência selecionada.

Hotéis, alimentação completa, ingressos, segurança, transporte, guias 
locais, professores acompanhantes, remessa de valores e caixinhas 
locais.

 Todos os pagamentos realizados no colégio deverão ser feitos em reais. 
Câmbio: a ser divulgado.

OBS: Necessário providenciar seguro-saúde individual.



CAPTAÇÃO
Comissão de pais

 Um (a) presidente e um(a) tesoureiro(a). A escola manterá contato
permanente com o(a) presidente da comissão. Todas as famílias e os
alunos que precisarem de ajuda financeira deverão participar da
comissão e das atividades para serem beneficiados com o
arrecadado.

 Doações – Deverão ser identificadas e os comprovantes de depósito
acompanhados pelo CPF do doador para emissão de recibos.

 Em caixa (captado pela comissão de pais/2019) – R$ 11.155,21
Meta: a definir.
 Agendar com a assistente social (Nelly - nelly.c@renascenca.br), que

avaliará caso a caso.



DOCUMENTAÇÃO

IMPORTANTE:

 Passaporte com validade mínima de seis meses a partir da data
da viagem (expirando após outubro/2020).

 Passaportes novos: autorização para viagem de menor
desacompanhado no passaporte.

 Pasta com documentações e informações: a ser entregue pelo
colégio.



Dúvidas: 

Morá Marli - marli.m@renascenca.br Tel: 3824-0788 R: 1104 

Muito obrigada Todá rabá


