
 
Comunicado 012                                                                                     Cruzeiro, 26 de fevereiro de 2018. 

 
Senhores pais ou responsáveis,  

 

O esporte tem o objetivo de desenvolver atitudes e conhecimentos significativos que levem os alunos a 

uma participação prazerosa e cooperativa, agregando valores como o respeito, solidariedade, união e paz, na 

certeza de fortalecer laços de amizade e fraternidade. 

Valorizar a prática esportiva, faz parte do processo educacional e em especial do nosso calendário de 

atividades. 

Chegou o momento tão esperado pelos nossos alunos! 

Iniciamos os preparativos para nossa Olimpíadas 2018, que tem como tema: “Copa do Mundo: 

Brasil”. 
As atividades atenderão os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio.  

 

As modalidades disputadas serão distribuídas de acordo com a faixa etária: 

 

 Futsal – Masculino / Feminino 

 Queimada – Mista  

 Volei - Misto 

 Dama  

 Xadrez 

 Ping-Pong 

 Circuito de atividades lúdicas 

 

Os jogos acontecerão no horário normal de aula, no período de 2 a 6/4. 

Abertura oficial do evento será no dia 2/4 (segunda-feira). 

Aproveitamos a oportunidade para informar que cada aluno contribuirá com o valor de R$35,00 (trinta 

e cinco reais) para a aquisição da camiseta e premiação do evento. Esse valor deverá ser repassado para a 

coordenação até dia 9/3 (sexta-feira). 

A participação de seu(sua) filho(a) é fundamental para o sucesso do nosso evento. 

Agradecemos a parceria e a confiança e colocamo-nos a disposição para possíveis esclarecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu ___________________________________________________ responsável pelo aluno 

_______________________________ série/ turma______________ autorizo a participação no XVI Jogos 

Olímpicos do Colégio Soma. 

 

________________________________________ 

Assinatura do Responsável  

“O esporte muda pessoas, motiva e ensina, 

além de dar uma perspectiva de vida. A 

Copa do Mundo motiva nações.”     

(Alanis Vitória Godim – 9º ano A) 



 
Comunicado 012                                                                                     Cruzeiro, 26 de fevereiro de 2018. 

 
Senhores pais ou responsáveis,  

 

O esporte tem o objetivo de desenvolver atitudes e conhecimentos significativos que levem os alunos a 

uma participação prazerosa e cooperativa, agregando valores como o respeito, solidariedade, união e paz, na 

certeza de fortalecer laços de amizade e fraternidade. 

Valorizar a prática esportiva, faz parte do processo educacional e em especial do nosso calendário de 

atividades. 

Chegou o momento tão esperado pelos nossos alunos! 

Iniciamos os preparativos para nossa Olimpíadas 2018, que tem como tema: “Copa do Mundo: 

Brasil”. 
As atividades atenderão os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio.  

 

As modalidades disputadas serão distribuídas de acordo com a faixa etária: 

 

 Futsal – Masculino / Feminino 

 Queimada – Mista  

 Volei - Misto 

 Dama  

 Xadrez 

 Ping-Pong 

 Circuito de atividades lúdicas 

 

Os jogos acontecerão no horário normal de aula, no período de 2 a 6/4. 

Abertura oficial do evento será no dia 2/4 (segunda-feira). 

Aproveitamos a oportunidade para informar que cada aluno contribuirá com o valor de R$35,00 (trinta 

e cinco reais) para a aquisição da camiseta e premiação do evento. Esse valor deverá ser repassado para a 

coordenação até dia 9/3 (sexta-feira). 

A participação de seu(sua) filho(a) é fundamental para o sucesso do nosso evento. 

Agradecemos a parceria e a confiança e colocamo-nos a disposição para possíveis esclarecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu ___________________________________________________ responsável pelo aluno 

_______________________________ série/ turma______________ autorizo a participação no XVI Jogos 

Olímpicos do Colégio Soma. 

 

________________________________________ 

Assinatura do Responsável  

“O esporte muda pessoas, motiva e ensina, 

além de dar uma perspectiva de vida. A 

Copa do Mundo motiva nações.”     

(Alanis Vitória Godim – 9º ano A) 


