COMUNICAÇÃO 094– 02/10/2018
De: Coordenação Administrativa
Para: Pai/Mãe/Responsável por Alunos(as) do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto
Assunto: Camisa
Prezada(o) Mãe/Pai/Responsável!

Dentro do Planejamento Anual do Colégio Arquidiocesano, estão incluídos, no Calendário Escolar,
o Campeonato Esportivo e de Jogos Eletrônicos, que acontecem no período do recreio, nos meses de
julho, agosto, setembro e outubro. O encerramento de tais atividades acontecerá de 15 a 19 de outubro.
Tendo como base a proposta do Projeto Institucional: A Arte de Resolver Problemas. “Pensar
globalmente, agir localmente”, os(as) alunos(as) produziram um desenho coletivo para compor a camisa,
que será utilizada nos jogos de encerramento, na Feira Cultural e na Mostra Literária.
A escolha do desenho para a camisa deu-se por meio de uma votação – com a participação
dos(as) alunos(as) do Ensino Fundamental-Anos Iniciais e da Educação Infantil, dos professores(as) e
funcionários(as) – simulando uma eleição direta.
A referida atividade proporcionou aos educandos a vivência de todo o processo eleitoral, com suas
respectivas etapas: convocação dos mesários, confecção de cédulas e títulos de eleitor, organização da
zona e das seções eleitorais, votação e apuração dos votos.
A aquisição da camisa é importante para a organização das equipes nos jogos de encerramento e
para evidenciar a proposta do Projeto Institucional nos demais eventos. A camisa terá as cores das
equipes e custará R$ 20,00(vinte reias).
Observações:

 Favor entregar o pedido devidamente preenchido e com o valor referente à compra da
camiseta à Thays, até sexta-feira, dia 05/10/18, impreterivelmente, devido ao recesso escolar que
acontecerá de 8 a 12 de outubro.
 Importante: Aqueles que desejarem utilizar cheque pré-datado poderão colocar a data para o
dia 15 de outubro.
 Os(as) alunos(as) que não adquirirem a camiseta poderão vir com outra da cor da sua
equipe..
Atenciosamente,

Coordenação Administrativa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO DE CIÊNCIA/SOLICITAÇÃO DE CAMISA – Campeonato Esportivo e de Jogos Eletrônicos
Preencher e devolver o Termo de Autorização e efetuar o pagamento até o dia 05/10/2018 (sexta-feira).
(

)Eu, __________________________________________________________________, responsável

pelo (a) aluno(a)___________________________________________________________________, do
segmento __________________________, solicito a camisa para o meu(minha) filho(a).
Tamanho da camisa: ______________
(

Valor: R$ 20,00

)Eu não solicito a camisa para o meu(minha) filho(a).

_______________________________________________________
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável
Ouro Preto, __ de ___ de 2018.

