COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA
Av. Nazaré 1016 – Centro - CEP 66040-145 Tel: (091) 3321-2600
Site: www.cscs.com.br / E-mail: santacatarina@cscs.com.br / Belém-Pará – Brasil

Belém, 11.05.2018.
Srs. Pais e/ou Responsáveis,

Os XXXV Jogos Internos Catarinenses trazem o tema “
”
nesta edição dos jogos internos, o Colégio Santa Catarina de Sena tem por objetivo
ressaltar aos educandos a dimensão fraterna da vida, a partir da prática esportiva
baseada no amor e respeito ao próximo, na cooperação e convivência saudável com
a certeza de que fraternidade tem a ver com um movimento de encontro consigo,
com os outros, buscando vivenciar este encontro tendo como fundamento o amor de
Deus Pai.
Conforme nosso calendário escolar, a abertura dos XXXV Jogos Internos
Catarinenses será no dia 15/06 (sexta-feira), às 8h, no Ginásio do Colégio. As
atividades esportivas acontecerão no período de 15 a 21/06/18 para o Ensino
Fundamental II e Ensino Médio, conforme a tabela de jogos a ser divulgada.
O canhoto com a autorização da participação de seu(sua) filho(a) deve ser
enviado, no máximo, até o dia 21/05/18 (segunda-feira), bem como o valor de
R$ 42,00 (quarenta e dois reais) para a confecção da camisa dos jogos. O
pagamento (em espécie) deverá ser efetuado (na tesouraria) até o prazo acima, no
horário de 8h às 12h de 2ª a 6ª feira, das 13h às 17h, de 2ª a 5ª feira e das
13h30 às 16h na 6ª feira.
Obs.: Serão permitidos até dois patrocínios por turma. (Procure a
coordenação de série para maiores informações).
Posteriormente, será feita aos alunos a devolução proporcional do valor
patrocinado. A confirmação de patrocinador deverá ocorrer até o dia 21/05/18. No
ato, deverá ocorrer a entrega da logomarca da empresa e o valor do patrocínio.
Atenção! Não haverá segunda solicitação para confecção de camisas,
portanto, pedimos a observância do prazo de pagamento dessas para
garantirmos a participação do aluno na atividade.
O sucesso do nosso trabalho depende da parceria família-escola.
Desde já, agradecemos a sua compreensão.
Cordialmente,
Coordenação Pedagógica
PREENCHER, DESTACAR E DEVOLVER À COORDENADORA DA SÉRIE

ASSUNTO: CAMISA DOS JOGOS INTERNOS CATARINENSES
Como responsável pelo(a) aluno(a) ____________________________________
____________________________________, da série/turma _________, confirmo a:
(
(

) Participação nos XXXV Jogos Internos Catarinenses.
) Não participação nos jogos.

Data: ____/____/18

____________________________________
Assinatura do Responsável

