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PROJETO: A ESCOLA EM MOVIMENTO 

“Olimpíada Esportiva” 
Prezados pais/ responsáveis e alunos(as),  

 
      Aproxima-se o período da Olimpíada Esportiva no Colégio São João 
Gualberto (de 26/09 até 29/11/2019). Esta é uma dinâmica realizada todos 
os anos nas aulas de Ed. Física, onde os alunos do Fundamental II 
participam de competições em diversas modalidades. Desde 2014, todos 
os alunos, do Fundamental II, adquirem uma camiseta personalizada para 
participar dessa competição. 
Os alunos que entraram este ano no Colégio, os dos 6ºs. anos e quaisquer 
outros que quiserem poderão encomendar sua camiseta a partir do dia 
28/08/19 - até o dia 03/09/19 diretamente com o Profº/Coordenador- Ed 
Colombo. 
Lembramos que esta camiseta poderá ser utilizada nos jogos da 
Olimpíada Esportiva nos próximos anos, desde que, esteja bem 
conservada. 
 É muito importante a aquisição dessa camiseta, pois será uma 
identificação do grupo enquanto equipe, que em termos de 
organização, terá a escola dividida em duas equipes: verde e vermelho.  
Estaremos atendendo os alunos, recebendo o valor e recolhendo os dados 
como: (nome, tamanho e cor) através deste comunicado e do canhoto 
abaixo devidamente preenchido.  
Assim, todos os alunos deverão trazer este comunicado preenchido com 
os  termos descritos abaixo, (inclusive o canhoto) juntamente com o valor 
de R$ 25,00 para os tamanhos P ao GA e R$27,00 para o tamanho GGA. 
As  camisetas s(em malha em  algodão), estarão dispostas no mural de 
esportes no pátio central do Colégio para vossa conferência. 
Desde já, agradecemos a colaboração de todos! 
 
Preencha os dados e fique com esta via, após estar carimbada mediante o 
pagamento. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 
Nome:________________________________________série__________
______ 
 
Cor da camiseta    (     ) verde        (    ) vermelha       
Tamanho   (     ) PP         (     ) P          (     ) M        (     )  G        (     )  GGA 

                                                  
Número que deverá estar nas costas da camiseta  
 
                               

Depto. De Educação Física e 
Coordenação Pedagógica Ensino Fundamental II 

                                              


