COMUNICADO
044/2017
Data: 27/06/2017
De: Coordenação Pedagógica
Para: Pai, Mãe,Responsável por Aluno(a) do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto
Assunto: Sábado Letivo – 01/07/2017

Prezados Pai, Mãe, Responsável por Alunos(as) da Educação Infantil, do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio,
Conforme previsto no Calendário Escolar do ano de 2017 do CAOP, dia 01/07/2017 é um
Sábado Letivo.
Para esse dia, está organizada uma programação vinculada ao Campeonato Esportivo –
CE.
Cabem esclarecimentos sobre essa Atividade Pedagógica, que é uma proposta do
Componente Curricular, Educação Física.
Por vinte cinco anos, no CAOP, realizaram-se as Olimpíadas, atividades essas que
proporcionaram vivências, experiências e aprendizagens educativas aos envolvidos, primando
sempre pela premissa maior: Educar Sempre!
Porém, diante das demandas inerentes ao processo escolar, com o sentido de
resguardar o desempenho escolar dos(as) discentes, a partir deste ano(2017), as atividades que
seriam das Olimpíadas, serão organizadas dentro do Campeonato Esportivo, compreendendo
sua realização no período de 19/06/2017 a 14/07/2017, no horário do Intervalo(Recreio), com
Tabela de Jogos, elaborada e monitorada pelos Professores de Educação Física.
Trata-se, nesse sentido, de um momento de integração e incentivo aos(às) Alunos(as),
para a prática desportiva, de acordo com a faixa etária e Segmento Estudantil.
Sendo assim, as atividades, extraordinariamente, no dia 1.º de julho, serão realizadas no
Ouro Preto Tênis Clube – OPTC*, para os(as) Alunos(as) do EF- Anos Iniciais, do EF- Anos
Finais e do Ensino Médio.
Para os(s) Alunos(as) da Educação Infantil, dadas as especificidades, as atividades serão
realizadas no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto.
A programação terá início às 8 horas e será encerrada às 12 horas, para todos os
Segmentos Escolares!
Ressalta-se que o horário a ser seguido é o correspondente às aulas de segunda-feira.
* Endereço: Rua Prefeito Washignton Dias, s/n - Barra, Ouro Preto - MG, 35400-000
Telefone: (31) 3551-3077

_______________________________________
Coordenação Pedagógica

Atenção!
Preencha, assine e encaminhe o seguinte Termo de Ciência, para o Setor de Comunicação,
aos cuidados da senhorita Dáphne Meireles Rosa!

TERMO DE CIÊNCIA – SÁBADO LETIVO (01/07/2017)
Eu,____________________________________________, CI: n.° _________________,responsável
pelo(a) aluno(a)______________________________________________________, do Segmento de Ensino:
(

)Educação Infantil, (

) Ensino Fundamental, (

) do Ensino Médio, declaro estar ciente das

informações referentes ao Sábado Letivo – 01/07/ 2017.
Por ser verdade, assino este Termo.
____________________________________________
Assinatura do Responsável

Ouro Preto, ________ de _________ de 2017.

