Belo Horizonte, 03 de agosto de 2018

Queridos alunos e professores,
Estimados pais e/ou responsáveis,
Realizaremos no início da III Etapa, a OLIMPÍADA ESPORTIVA PASSIONISTA. Este evento
educacional tem por finalidade promover a socialização entre os alunos das diversas turmas, valorizando
o espírito esportivo e o protagonismo juvenil. A Olimpíada contribui também, para o desenvolvimento
integral do aluno como ser social, autônomo, democrático, estimulando o pleno exercício da tolerância,
do respeito mútuo e da cidadania.
➢ PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 22, 24 e 25 de setembro/18
➢ PROGRAMAÇÃO:
22/09 – Sábado
07h10: Entrada dos alunos no horário normal, para a devida organização.
08h às 09h30: Abertura oficial (Desfile das turmas / Hino Nacional / Juramento / Apresentação cultural).
10h às 11h40: Jogos
24/09 – Segunda-feira: Jogos
07h10 às 11h40: 6º, 7º e 8º ano
07h10 às 12h30: 9º e Ensino Médio
25/09 - Terça-feira: Jogos e premiação
07h10 às 11h40: 6º, 7º, 8º e 9º ano
07h10 às 12h30: Ensino Médio
➢ MODALIDADES:
▪ Futsal / Voleibol / Handebol / Queimada / Tênis de mesa / Xadrez / Dama / Badminton
➢ ATIVIDADES ALTERNATIVAS LIVRES: totó/ ping pong/ jogos de tabuleiro/ peteca / pula corda
➢ CATEGORIAS
▪
▪
▪

MIRIM – alunos do 6º e 7º ano.
INFANTO – alunos de 8º e 9º ano.
JUVENIL – alunos do Ensino Médio

➢ HORÁRIOS: O horário para entrada e saída do colégio permanecerá inalterado. Por medida de
segurança, o aluno só será liberado mais cedo, mediante a presença do responsável ou por meio
de solicitação escrita e assinada pela respectiva família. Não será aceita solicitação por
telefone.
➢ AVALIAÇÃO: Por meio de autoavaliação, contemplando a disciplina de Ed. Física.
➢ PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS: A participação dos alunos nas Olimpíadas poderá se efetivar
por meio:
• da composição das equipes de competição esportiva, em pelo menos uma modalidade;
• da liderança esportiva da sua turma;
• da torcida pelas equipes da respectiva turma, contribuindo assim com a alegria, o espírito
esportivo e o colorido da Olimpíada;
• da interação com outros colegas nas atividades alternativas livres;

CAMISA DA OLIMPÍADA - ORIENTAÇÕES
➢ A confecção das camisas pela turma é opcional, podendo se preferir, escolher uma cor que
todos os alunos tenham em casa, evitando assim, custos para a família.
➢ Para as turmas que optarem pelas camisas: Cada professor (a) padrinho / madrinha
deverá orientar e acompanhar a confecção das camisas, para o devido atendimento dos
critérios abaixo, proporcionando apoio e segurança aos alunos.
➢ Após as Olimpíadas, a camisa esportiva só poderá ser usada pelo aluno durante as aulas
de Educação Física e uma vez por semana, às quartas feiras.
COR

LOGOMARCA

Opcional
A logomarca da Olimpíada deverá ser solicitada ao Alberto ou Cláudio pelo
líder esportivo da turma, levando um pen drive para gravação.
Tamanho de 10 cm a 15 cm.
Deverá ser colocada na frente da camisa, ao centro ou na parte superior da
camisa (lado direito ou esquerdo).
É opcional e de responsabilidade dos próprios alunos, sem interferência ou
apresentação do Colégio.

PATROCÍNIO
As logomarcas dos patrocinadores poderão ser silkadas nas costas, mangas
ou frente da camisa, desde que não seja maior nem ofusque a logo da
Olimpíada/Colégio.
O nome deverá ser silkado na parte inferior das costas da camisa.
NOME DO ALUNO

Cada aluno deverá anotar na lista da turma, o nome ou sobrenome que
deseja gravar na camisa. Não serão aceitos apelidos pejorativos, para
evitar constrangimento a qualquer aluno(a).
A lista da turma deverá ser solicitada à Taís, na Coordenação.

OUTRA OPÇÃO

Cada turma poderá também, optar por uma camisa de cor única que todos já
tenham em casa, sem necessidade de confecção específica, evitando custo
financeiro para as famílias.

(Reforço de
orientação já citada
anteriormente).
AUTORIZAÇÃO
A ficha de autorização abaixo deverá ser preenchida, assinada pela
família e devolvida à Coordenação até o dia 08 de agosto/18, Quarta-feira.
Estamos à disposição para qualquer esclarecimento e agradecemos a confiança das famílias em nosso
trabalho.
Atenciosamente,

Elisabeth Alves
Coordenadora Pedagógica

FICHA DE AUTORIZAÇÃO

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2018

ALTERAÇÃO DAS DATAS DA OLIMPÍADA ESPORTIVA PASSIONISTA
PERÍODO: 22, 24 e 25 de setembro.
REALIZAÇÃO: Depto de Educação Física do Colégio São Paulo da Cruz
AUTORIZAÇÃO:
NOME DO(a) ALUNO(a):___________________________________ TURMA: __________
Estou ciente de todas as informações constantes no documento anexo e o meu filho / a minha
filha está autorizado(a) a participar da Olimpíada Esportiva Passionista.
Reconheço ainda, a minha responsabilidade com o pagamento do valor referente à confecção da
camisa esportiva, caso seja a opção da sua respectiva turma.
Nome do(a) aluno(a): __________________________________________ Turma: _________
IDENTIFICAÇÃO DO PAI, MÃE OU RESPONSÁVEL LEGAL:
Nome legível: _______________________________________________________________
Assinatura: ____________________________________

Telefone: _________________

ESSA AUTORIZAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE ATÉ O DIA 08/08 – QUARTA-FEIRA

