CIRCULAR Nº 056/2019 – EF: CAMISAS PARA OS JOGOS ESTUDANTIS
Vila Velha, 05 de setembro de 2019
Senhores Pais/Responsáveis,
Os esperados Jogos Estudantis do Ensino Fundamental estão chegando! Um período muito intenso
para alunos e professores. Em breve passaremos mais detalhes de datas e horários.
Este comunicado é para informá-los que a presença na fase classificatória é obrigatória para todos os
alunos, seja como parte da equipe ou como torcida. A participação em alguma modalidade esportiva é
voluntária, entretanto, todos os alunos que irão jogar devem obrigatoriamente adquirir a camisa da equipe.
Os que forem participar somente assistindo têm a opção de adquirir o uniforme da equipe ou usar o
uniforme da escola.
O valor da camisa é R$ 35,00 (trinta e cinco reais), e do calção é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais),
sendo decisão de cada equipe usar somente a camisa ou também o calção. Algumas equipes conseguiram
patrocínio para a compra desse uniforme e, nesse caso, haverá redução no valor.
O uniforme das equipes será confeccionado por empresa da confiança da escola, sendo entregue na
véspera do primeiro jogo.
Para adquirir o material, o aluno deve entregar o valor estipulado à Pedagoga, juntamente com a
autorização abaixo devidamente preenchida e assinada no dia estipulado a seguir, das 8h às 16h30min:
UNIDADE

DATA DO PAGAMENTO

Jardim da Penha

26/09 (quinta-feira)

Jardim Camburi

30/09 (segunda-feira)

Praia do Canto

03/10 (quinta-feira)

Vila Velha

07/10 (segunda-feira)

Se necessário, entrem em contato com a Pedagoga da unidade.
Atenciosamente,

Equipe Pedagógica
ENTREGAR ASSINADO PELO RESPONSÁVEL À PEDAGOGA

AUTORIZAÇÃO PARA ADQUIRIR O UNIFORME DOS JOGOS ESTUDANTIS
Autorizo meu(minha) filho(a) _______________________________________________________________________,
da turma ____________, unidade ________, a adquirir o uniforme para os Jogos Estudantis.
Nome do responsável: ____________________________________________________________________________
Telefones para contato: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Assinatura do responsável
Data: _______ / ______ / 2019

Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 – (27) 3024 7200
Rua Pessegueiros, 44, Itapuã, Vila Velha – Cep. 29107-230 – (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi – Cep. 29062-030 – (27) 3025 9150
Rua Italina Pereira Motta, 615, Jardim Camburi – Cep. 29090-370 – (27) 3317 4832

