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Srs. Pais ou Responsáveis,
Saúde e Paz!
Os Colégios Salesianos Dom Bosco e São José, como escolas incentivadoras das
práticas esportivas, importantes instrumentos de socialização, educação e promoção de
saúde, terão as suas Escolinhas de Futsal, Voleibol, Basquetebol, Ginástica Rítmica,
Ginastica Geral, Balé, Dança, Karatê, Judô e Natação participando do Circuito Dom
Bosco, que acontecerá em setembro.
Segue tabela com datas, locais e horários.
Data: 15/09 no Salesiano São José.
• Voleibol: escolinha do 3º ao EM - das 08h00 às 10h30;
• Basquetebol: escolinha do 3º ao 7º anos - das 10h30 às 13h00.
Data: 22/09 no Salesiano Dom Bosco.
• Karatê, Judô, GR, GG, Balé e Dança das 09h00 às 12h00;
• Natação: escolinha níveis 01 e 02 das - 09h00 às 10h00;
• Natação: do nível 03 a 05 - das 10h00 às 12h00.
Data: 22/09 no Salesiano São José.
• Futsal: escolinhas de 4º ano ao EM – 08h00 às 12h00.
Data: 29/09 no Salesiano São José.
• Futsal: escolinhas do 1º ao 3º anos - das 08h00 às 12h00.
Na oportunidade, será aberto um período para a participação dos senhores pais na
modalidade em que o seu filho está inscrito. Para a sua participação, torna-se necessária
a confirmação da sua inscrição até o dia 06/09, para que possamos elaborar e organizar
a logística do evento.
Informamos que a taxa de inscrição de R$ 27,00 (vinte e sete reais), por aluno,
deverá ser paga na Central de Atendimento do colégio até o dia 06/09.
A participação do aluno é voluntária, ficando a critério dos pais ou responsáveis
optarem por participar.
Atenciosamente,
Coordenação de Esportes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eu, _________________________________________________________________
Autorizo a participação do (a) aluno (a) ____________________________________ do
(a) ____ ano/série ____, turma ____, no Circuito Dom Bosco.
Modalidade: __________________, Data Nascimento: ______/______/______
Categoria aluno (a):
O responsável que participará
(
) Escolinha 1º ao 3º ano
(
)
(
) Escolinha 4º e 5º ano
(
)
(
) Escolinha 6º ano ao EM
(
)
Natação Nível ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5
(
)
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