
 

Srs. Pais/Responsáveis, 

 

Seu(a) filho(a) está sendo convidado a participar dos Jogos Escolares de Ouro Preto / JEOP, promovidos pela Prefeitura 

de Ouro Preto. Em tal evento, ele representará o CAOP. Entre os dias 07 e 11 de março, haverá modalidades direcionadas  aos 

alunos nascidos entre 1999 a 2001 (Módulo II) e entre  os dias 14 a 18 de março,  as modalidades serão direcionadas aos alunos 

nascidos entre 2002 a 2004 (Módulo I).  

Os jogos acontecerão das dependências do OPTC, da Escola Estadual de Ouro Preto e do IFMG, no período da tarde para 

o Módulo II e no período da manhã para o Módulo I. O CAOP fornecerá os materiais esportivos - short e camisa – e caberá ao 

aluno o uso de tênis adequado ao esporte.  

É de responsabilidade da Prefeitura de Ouro Preto e da Superintendência Regional de Ensino/ SER/Ouro Preto garantir a 

segurança, atendimento de Primeiros Socorros e toda logística para a realização dos jogos. Os pais responsabilizar-se-ão pela 

autorização dos alunos para participação e afirmação do Termo de Responsabilidade, fornecida pela promotora do evento, 

conforme ficha em anexo. 

O deslocamento do Módulo II ficará sob a responsabilidade dos pais e/ou responsáveis.  

Para o módulo I, o deslocamento dos(as) aluno(as) até o local dos jogos ficará sob a responsabilidade do CAOP ou da 

Secretaria de Esportes – Prefeitura Municipal de Ouro Preto, por motivo dos jogos acontecerem em horário de aulas. 

Neste sentido, solicita-se a confirmação da participação de seu (a) filho (a) nos jogos.  Segue confirmação, a qual deverá 

ser preenchida, assinada e entregue até o dia 07/03/2016 (segunda-feira), impreterivelmente, para os Professores de Educação 

Física.  

 Para esta atividade, os(as) alunos(as) serão acompanhados pelos professores: Aldeci Silva e Gisângelo  Machado (TIM).  

Atenciosamente, 

 

 

Coordenação Pedagógica e Administrativa 
 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Autorização Participação Jogos Escolares de Ouro Preto” 

 
Eu,_______________________________________________________________, autorizo meu (minha) filho (a) 

____________________________________________________, da turma do ____ano/série a participar dos Jogos 

Escolares de Ouro Preto, o qual se realizará no mês de março. 

Ouro Preto, ______ de março de 2016. 

_________________________________________ 
Assinatura do Responsável 
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COMUNICADO 010/2016 

Data: 04/03/2016 

De: Coordenação Pedagógica e Administrativa 

Para: Pais/Responsáveis pelos (as)alunos(as) do CAOP 

Assunto: Jogos Escolares 

 


