
 

“Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus” 
   

Brasília, 20 de fevereiro de 2019 
 

COMUNICADO – Horários de aula para os TREINOS 
 
        Srs. Pais ou Responsáveis, 

 

        Concluímos os testes para a seleção dos alunos dos times de Futsal masculino e feminino do 
Perpétuo e Vôlei masculino. As aulas serão oferecidas gratuitamente aos alunos durante todo o ano 
letivo, desde que o aluno, após a seleção, siga as regras de participação que incluem: 

1. frequência nas aulas; 
2. manutenção da média em todas as disciplinas; 
3. não possuir registros de ocorrências junto ao SOE. 

Lembramos que é obrigatório o uso do uniforme completo de educação física do colégio no período 
dessa atividade. E que uniformes de jogos serão concedidos pela escola somente no momento do jogo. 
Alunos selecionados participarão de jogos extraclasses, ao longo do ano letivo, para representar nossa 
instituição, no DF ou em outros Estados.   O Professor Treinador Ademar Santos, responsável pelas 
atividades, estará disponível para atendimento aos pais (desde que agendado na recepção da escola), 
às quartas-feiras no horário de 11h50 às 12h40. 

 
Segue abaixo TERMO DE CIÊNCIA PARA PARTICIPAÇÃO do filho NOS TREINOS. 

Importante: nenhum aluno selecionado poderá participar dos Treinos, caso o responsável não 
tenha assinado o termo e devolvido no SAE (coma Nadyelle) nos dias 21 e 22/02.  
      As aulas serão oferecidas no ginásio ou quadra (de acordo com a disponibilidade para uso) nos dias 
e horários a apresentados a seguir: 

 
 

Futsal masculino 
Sub 13 

(para os alunos do 
vespertino) 

Futsal masculino 
Sub 13 

(para os alunos do 
matutino) 

Futsal masculino 
Sub 17 

(para os alunos do 
matutino) 

Futsal feminino 
 (para as alunas 

do matutino) 

Vôlei 
Masculino 

 (para os alunos 
do matutino) 

Terça-feira 
10h10 às 11h50 

Quarta-feira 
16h20 às 18h 

Sexta-feira 
14h20 às 16h 

Sexta-feira 
13h30 às 14h20 

16h20 às 18h 

 

 

Atenciosamente, 
Valéria Gondim – Coord. Pedagógica 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

TERMO DE CIÊNCIA PARA PARTICIPAÇÃO NOS TREINOS  
 
 
 

Eu, ________________________________________________________________ responsável pelo(a) aluno(a) 

_________________________________________________Turma________________, autorizo participação nos 

treinos da categoria  ________________________________________________ e estou de acordo com os 

termos de permanência nesta atividade oferecida pelo Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

 

Ass. ___________________________________________ 

 

Telefone: _________________________________ e-mail ____________________________________________ 

Data: ___/02/2019 


