
 

COMUNICADO  

006/2016 

Data: 19/02/2016 

De: Coordenação Administrativa 

Para: Pais e/ou Responsáveis por alunos do Colégio Arquidiocesano                

Assunto: Oficinas de Esportes 

 

Prezados Pais / Responsáveis,  

 

 O Colégio Arquidiocesano sobre a forma de contrato de locação de espaços para oficinas de 

esportes, vem por meio deste divulgar as oficinas que acontecem no horário extraturno, sob  a 

responsabilidade dos professores das modalidades.  

 As aulas a serem ministradas são de: Vôlei sob a responsabilidade do Professor Gisângelo 

Machado (TIM), de Futsal com o Professor Aldeci Silva e de Judô com o Professor Carlos Simões. 

Essas oficinas acontecem como elemento de integração através do esporte, com o intuito de oferecer 

o aprendizado de modalidades esportivas, promover campeonatos internos, bem como participar de 

partidas amistosas e competições oficiais na cidade e fora da sede. 

Os valores das matrículas e das mensalidades são: 

Modalidade Matrícula Mensalidade 

Voleibol R$ 30,00 com direito à Camisa R$40,00 

Futsal R$ 15,00  R$ 30,00 

Judô R$ 30,00   R$ 65,00  

 

As inscrições e os pagamentos serão realizadas no local dos treinamentos, com os próprios 

professores.  As modalidades acontecerão nos seguintes dias e horários 

 Nascidos em Dias da Semana Horário Professor Modalidade 

2003 a 2008 Terça e Quinta 17:30 às 18:30 TIM Machado Voleibol 

a partir de 2005 a 

2012 

Quarta e Sexta 17:30 às 18:30 Aldeci Silva Futsal 

a partir de  2012 Terça e Quinta 17:30 às 18:30 Carlos Simões Judô 

                 Educar para Sustentabilidade: 
 Responsabilidade de todos! 

COLÉGIO ARQUIDIOCESANO 



 

 As aulas iniciar-se-ão no dia  23 de fevereiro de 2016. Ressalta-se que, conforme contrato de 

locação de Espaços firmado entre o Colégio Arquidiocesano e os professores das modalidades que 

diz:  “(...) Em caso de acidente, sinistro ou cancelamento de aulas, a responsabilidade das 

providências, os primeiros socorros e a comunicação à família ficarão a cargo da Escola de 

Esportes.(...)” 

 

 

Atenciosamente,  

 

_____________________________________ 

Yolito Neto 

Coordenador Adminstrativo 

 

 

 

 

______________________________________ 

Alessandra Maciel 

Orientação Educacional 


