
                                                                                                                                                              

 

 
 

“A vivência e a transmissão entusiasta da mensagem cristã, com toda a força de sua autenticidade, deve ser impulso que anime 

sempre nossa ação, seja qual for o modo educativo empregado para isso” (NMPE, IV. Destaques em nossa ação educativa). 

 

“Com estas atitudes é possível um estilo de convivência em que cada um se reconhece e se aceita, assim como aos demais, com 

suas qualidades e limitações, sem atitudes de superioridade ou rejeição”. (NMPE, 105) 

 

Comunicado 97/2018 

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2018. 

Senhores pais e/ou responsáveis, estudantes, 

 

O Colégio Imaculada Conceição–Leopoldina/MG (http://www.cicleopoldina.com.br) sediará o VII Bola na 

Rede, de 03 a 06 de outubro de 2018. Trata-se de um torneio esportivo entre as escolas da Rede Filhas de 

Jesus, que visa promover a convivência saudável e pacífica entre os jovens das oito unidades no Brasil, 

valorizando o esporte escolar.  

Participarão do evento cerca de 160 jovens competindo em diversas modalidades, dentre elas: futsal, 

handebol e voleibol. A delegação da Obra Social São José Operário, será composta por vinte e cinco 

jogadores que serão acompanhados por dois professores de Educação Física (Daniela Alves e Rodrigo 

Lopes). 

Seguem abaixo algumas informações importantes: 

Relembramos o que levar na bagagem: 

- o coração aberto para uma experiência de confraternização, alegria e partilha; 

- uniforme de Educação Física; 

- medicação de uso contínuo; 

- colchonete; 

- roupa de cama; 

- duas toalhas;  

 

- objetos de higiene pessoal; 

- garrafinha de água (com nome); 

- protetor solar; 

- boné; 

- agasalho;  

 

- meiões para prática esportiva; 

- tênis; 

- documento de identidade original; 

- dinheiro para alguma despesa extra. 

IMPORTANTE: 

- cada aluno será responsável por seus objetos (inclusive máquina fotográfica, celular, dinheiro etc.); 

- telefone para contato durante a viagem: (031) 99819-3601 (Vivo) ou o telefone da escola: 3492-8386; 

- a escola levará lanche para viagem – ida (sanduíche, banana, maçã, suco de caixinha), retorno (pão de 

queijo, banana, suco de caixinha). 

 

Saída: 

Dia: 03 de outubro de 2018 (quarta-feira) 

Horário: 7h20 

Local: Obra Social São José Operário 

Transporte: Centauro Turismo (http://www.centauroturismo.com.br/) 

 

Retorno: 

Dia: 06 de outubro (sábado) 

Horário: 17h (previsão) 

Local: Obra Social São José Operário 

Transporte: Centauro Turismo (http://www.centauroturismo.com.br/) 

 
Atenciosamente, 

 

 


