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Em 27/02/2019.

Em 27/02/2019.

Senhores Pais / responsáveis (do 6o ao 8o ano),

Senhores Pais / responsáveis (do 6o ao 8o ano),

Este Colégio tem como meta fundamental o desenvolvimento

Este Colégio tem como meta fundamental o desenvolvimento

integral dos educandos. Por essa razão, têm constado de nossas

integral dos educandos. Por essa razão, têm constado de nossas

atividades pedagógicas as atividades relacionadas ao campo do

atividades pedagógicas as atividades relacionadas ao campo do

desenvolvimento emocional, mais especificamente a valorização e

desenvolvimento emocional, mais especificamente a valorização e

revitalização daquelas de cunho esportivo, que fortaleçam essa meta.

revitalização daquelas de cunho esportivo, que fortaleçam essa meta.

Assim, para os Torneios de Sábado, que ordinariamente

Assim, para os Torneios de Sábado, que ordinariamente

ocorrerem das 9h às 11h40min, portanto após as aulas de apoio

ocorrerem das 9h às 11h40min, portanto após as aulas de apoio

desse dia da semana, serão formadas equipes de alunos cujas turmas

desse dia da semana, serão formadas equipes de alunos cujas turmas

não tenham aulas regulares no respectivo dia, mas que vêm ao

não tenham aulas regulares no respectivo dia, mas que vêm ao

Colégio para apoio. A organização do Torneio seguirá, pois,

Colégio para apoio. A organização do Torneio seguirá, pois,

cronograma que considera a alternância das aulas de apoio.

cronograma que considera a alternância das aulas de apoio.

Para essas atividades esportivas, que ocorrem no Ginásio

Para essas atividades esportivas, que ocorrem no Ginásio

Poliesportivo Savina Petrilli (ginásio externo), é necessário o uso do

Poliesportivo Savina Petrilli (ginásio externo), é necessário o uso do

short da Educação Física.

short da Educação Física.

Contamos com o valioso apoio dos senhores.

Contamos com o valioso apoio dos senhores.

Atenciosamente.

Atenciosamente.
A Direção

A Direção

