
                                                                                                                                                          
 

 
 

 
Comunicado 87/2018 

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2018. 

Senhores pais e/ou responsáveis,  

 

Informamos iniciaremos os treinos para os Jogos de Confraternização da Rede Filhas de 

Jesus – “VII Bola na Rede” que acontecerão no período de 03 a 06/10/ 2018 no Colégio 

Imaculada Conceição de Leopoldina - MG. 

 

Informamos também que acontecerá uma reunião no dia 10/09/2018 (segunda-feira), às 7h30 

no Salão Madre Cândida. Pauta da reunião: 

- assinatura de autorização para participação nos jogos; 

- informe sobre horário de saída e retorno; 

- informe sobre organização do evento; 

- objetos pessoais a serem levados; 

- preenchimento de ficha de saúde do aluno; 

- informe sobre contribuição do aluno para o evento (a escola arcará com parte dos custos 

(transporte e estadia); 

- respostas a dúvidas, perguntas dos responsáveis; 

- apresentação dos professores que irão acompanhar os alunos. 

 

Lembramos que para o aluno participar do evento não deve apresentar 

comportamento indisciplinar e também não pode estar em recuperação. 

 

Os treinos da equipe de HANDEBOL FEMININO acontecerão às quintas-feiras, no horário 

das 13h às 15h, na Obra Social São José Operário, seguindo o calendário abaixo: 

Dia 30/08 

Dia 06/09 

Dia 13/09 

Dia 20/09 

Dia 27/09 

 

Os treinos da equipe de FUTSAL FEMININO e MASCULINO acontecerão às quartas-

feiras, no horário das 13h às 15h, na Obra Social São José Operário, seguindo o calendário 

abaixo: 

Dia 29/08 

Dia 05/09 

Dia 12/09 

Dia 19/09 

Dia 26/09 

 

Atenciosamente, 

 
 

 



 

 

AUTORIZAÇÃO PARA TREINOS 

JOGOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DA REDE FILHAS DE JESUS  

 “VII BOLA NA REDE”  - 03 A 06/10/2018 

 

Estou ciente e de acordo com as informações acima, referentes aos treinamentos para os 

JOGOS DE CONFRATERNIZAÇÃO da Rede Filhas de Jesus – “VII Bola na Rede” que 

acontecerão no período de 03 a 06/10/2018 no Colégio Imaculada Conceição em Belo 

Horizonte. 

 

Autorizo o(a) aluno(a) _____________________________________________turma______ 

a participar dos  treinos de 

 (     )HANDEBOL FEMININO (30/08, 06, 13, 20, 27/09/2018) (quintas- feiras)  

(     ) FUTSAL FEMININO e MASCULINO (29/08, 05,  12,  19, 26/09/2018) (quartas-

feiras) 

 

Nome do responsável:_______________________________________________________ 

Assinatura do responsável:_____________________________________________________ 

Data:____/08/2018 
 
Atenciosamente, 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Minha alegria é que venham muitas crianças aos nossos colégios para que possamos levá-las a Deus.” 

Santa Cândida 

 

 

 

 

Responsável ciente: ____________________________________- ____/08/2018 


