
 
COMUNICADO 019 – 03/04/2018 

De: Coordenação Administrativa do Colégio Arquidiocesano 

Para: Mães, Pais e Responsáveis por Alunos(as) do Colégio Arquidiocesano 

Assunto: Jogos Escolares de Minas Gerais 

 
Prezados(as) Mães, Pais e Responsáveis, 

Os(as) alunos(as) esportistas do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto garantiram o direito de participar 

dos Jogos Escolares de Minas Gerais  nas modalidades:  

• Voleibol Feminino – Módulo I (alunas de 12 a 14 anos) e Módulo II (alunas de 15 a 17 anos); 

• Basquete Masculino – Módulo I (alunos de 12 a 14 anos).  

Esse direito adquirido deve-se à importante participação nos Jogos Escolares Municipais (JEOP), no ano de 

2017. Na oportunidade, os(as) atletas do CAOP representarão a cidade de Ouro Preto. 

Os Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG – são organizados pelo Governo do Estado, que é 

responsável por toda a logística do Evento. A Primeira Fase acontecerá entre os dias 30/04 e 04/05 de 

2018, no município de Ouro Preto. A programação ainda não foi definida, devido à confirmação das equipes. 

Ressalta-se que cada equipe fará até dois (02) jogos nessa etapa. Caso vença as duas (02) partidas, 

classificar-se-á automaticamente para próxima etapa, que ainda não foi definida. 

Para garantir a participação da Equipe CAOP nesse importante Evento Esportivo, solicita-se que os(as) 

senhores(as) preencham a autorização até o dia 06 de abril, sexta-feira. Salienta-se que, no aspecto 

pedagógico, a referida atividade configura-se em uma ferramenta de aprendizagem e socialização entre 

os(as) participantes. 

 

Coordenação Administrativa 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Termo de Ciência e Autorização 

Preencher e devolver , impreterivelmente, até o dia 06/04/18, no Setor de Comunicação. 
 

Eu, ___________________________________________________________________________, autorizo 
meu (minha) filho (a) _______________________________________________________________, portador 
da C.I.: __________________________________________, a participar dos Jogos Escolares de Minas 
Gerais. 
 
Eu, _________________________________________________________________________, não autorizo 
meu (minha) filho (a) _____________________________________________________________________, 
a participar dos Jogos Escolares de Minas Gerais. 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

 
Ouro Preto, ___ de ________ de 2018. 

 
 
 


