
 
 
COMUNICADO 027 – 27/05/2019 
De: Coordenação Pedagógica 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, 
 

O Colégio Arquidiocesano, representado por suas alunas atletas, garantiu o direito de participar da Segunda 

Etapa dos Jogos Escolares de Minas Gerais, na modalidade Voleibol Feminino – Módulo I. Esse direito adquirido 

deve-se à importante participação na Etapa Microrregional, no ano de 2019.  

Os Jogos Escolares de Minas Gerais são organizados pelo Governo do Estado, que é responsável por toda a 

logística do Evento. A Segunda Fase acontecerá entre os dias 24/06 e 29/06 de 2019, no município de Pitangui. Na 

oportunidade, as atletas do CAOP representarão a cidade de Ouro Preto, através da 25ª SRE – Superintendência 

Regional de Ensino. 

Ressalta-se que o transporte ficará a cargo da Prefeitura de Ouro Preto, que a alimentação será de 

responsabilidade do governo do Estado de Minas Gerais e que as alunas ficarão acomodadas em uma escola na 

cidade de Pitangui, com a supervisão do professor Gisângelo Machado (Tim) e de uma funcionária do Colégio 

Arquidiocesano de Ouro Preto. 

Para garantir a participação da Equipe CAOP, solicita-se que os(as) senhores(as) preencham a autorização a 

seguir e a entreguem na reunião que acontecerá no dia 30 de maio, quinta-feira, às 18 horas e 30 minutos, com o 

Professor Gisângelo Machado (Tim), para maiores esclarecimentos sobre a participação da sua filha neste importante 

evento esportivo. No aspecto pedagógico, tal atividade é justificada por ser uma ferramenta de aprendizagem e 

socialização entre os participantes. 

 

Coordenação Pedagógica 

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

Preencher e devolver , impreterivelmente, até o dia 30/05/19, na Reunião. 
 

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 2019. 
 

 

 


