
 
COMUNICADO 035 – 12/06/2019 
De: Professor Gisângelo Sebastião Abreu Machado e Coordenação Pedagógica 

Para: Mãe, Pai, Responsável por Aluna participante do time de vôlei 2019 

Assunto: Participação em Jogos Escolares/2019 

 

Prezada(o) Mãe, Pai/ Responsável e Aluna, 
 
Cordiais Saudações! 

 
O Professor Gisângelo Sebastião Abreu Machado (TIM) e o Setor Pedagógico, nas pessoas de sua 

representatividade cumprem o dever de oficializar decisão quanto à participação das Alunas do Ensino 

Fundamental – Anos Finais do Time de Voleibol do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto nos Jogos Escolares de 

Minas Gerais - JEMG, Etapa Microrregional, disputado entre as cidades que compõem a 25ª Superintendência 

Regional de Ensino. 

 Após reunião realizada em 30/05/2019, com a Coordenadora Pedagógica, o Professor Tim, os 

Responsáveis pelas alunas integrantes do Time de Vôlei do CAOP, o qual conquistou a condição de representante 

de cinco cidades ligadas à 25ª SRE, na Etapa Microrregional, em análise e solicitação de autorização por parte 

daqueles(as) que respondem pelas alunas- atletas, obteve-se uma reposta que, de acordo com o número de 

atletas autorizadas, não atenderá o mínimo necessário que é de 9 (nove) participantes, de acordo com o 

Regulamento dos Jogos para  a Modalidade Esportiva .  

Evidencia-se e esclarece-se, nesse sentido, que a Equipe Pedagógica do CAOP traçou um plano de 

orientação aos professores(as) para auxiliar as Atletas quanto à revisão dos conteúdos diários, que seriam 

aplicados em sala de aula, no período em que as participantes estivessem ausentes, para evitar, assim, prejuízos 

no aprendizado. 

No Colégio Arquidiocesano, incentiva-se, constantemente, as atividades desportivas, pois, entende-se que 

estas, também, são formas de educar! 

No entanto, é direito e deve-se respeitar a decisão daqueles(as) que têm em sua responsabilidade as filhas 

(atletas), sabendo das especificidades de cada uma e, assim, resguardar demais aspectos enquanto discentes e 

não somente! 

Oportunamente, agradecimentos a todos(as) pela parceria e compreensão! 

Por parte de todos(as) do CAOP, fica o reconhecimento do Time de Vôlei do  Colégio 

Arquidiocesano. Parabéns pela conquista até agora! 
Outras oportunidades virão!  
Vocês brilharam, Atletas! 

 
Gisângelo Sebastião Abreu Machado – TIM 

Professor 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Termo de Ciência 

Carta referente aos Jogos Escolares 2019 

 

Eu, ___________________________________________________________________________, responsável 

pela aluna _________________________________________________________________________________, 

do (a) _____ano /série do Ensino_______________________ estou ciente do conteúdoda carta referente aos 

Jogos Escolares 2019. 

 

___________________________________________ 
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

_______  de junho de 2019. 

 


