OLÍMPIADAS EIA / 2018
2º ao 5º ANO

Camaragibe, 06 de junho de 2018.

Senhores Pais e/ou Responsáveis,
No período de 26 a 29 de junho, acontecerão as Olimpíadas EIA / 2018. Este ano nosso tema será
“Copa do Mundo EIA”, e cada grupo estará representando um dos 13 países que farão parte da Copa do
Mundo de futebol. Nas aulas de Inglês, os alunos estão também vivenciando o tema, com pesquisas e
atividades sobre o país a ser representado.
A Solenidade de Abertura dos alunos do 2º ao 5º ano acontecerá no dia 26 de junho, às 8h30,
na quadra da EIA KIDS. No entanto, na segunda-feira, 25 de junho, à tarde, estaremos vivenciando a
competição de Natação para os alunos que participam dessa Escolinha.
Em breve, enviaremos a tabela dos jogos.
Além das competições esportivas, teremos um momento de confraternização com a ida ao
cinema, com direito a pipoca e refrigerante, no dia 28 de junho, no Cine Plaza Casa Forte, com a estreia
do filme “Os Incríveis 2”.
O valor da taxa cobrada para custeio de todas as atividades será de R$75,00 por aluno.
O pagamento deverá ser realizado até o dia 13/06, quarta-feira, e a autorização, entregue
conjuntamente, na Secretaria da EIA KIDS.
Gostaríamos de reforçar que as Olimpíadas EIA são uma atividade que, além da Educação Física e
da prática de esportes, oferece um momento de interação com outros grupos, promovendo momentos
de descontração, lazer e aprendizado de alguns valores, tais como: aprender a ganhar/perder, a empatia,
a cooperação, o espírito de equipe.
Estaremos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
Direção / Coordenação Pedagógica.
______________________________________________________________________________________
(Via Aluno)
Recebi de _________________________________________________ a importância de R$ 75,00 (setenta
e cinco reais), referente ao pagamento das Olimpíadas EIA/2018 para o aluno
________________________________ do ______ ano, turma ______.
Camaragibe, ____/ ______/2018.
Assinatura do Funcionário: ____________________________________
(Via Secretaria)
Autorizo a participação do(a) aluno(a) __________________________________________________,
_________________________________ do ______ ano, turma ______ mediante o pagamento da
importância de R$75,00 (setenta e cinco reais), das Olimpíadas EIA/2018.
Tamanho da Camisa ___________
Camaragibe, ____/ ______/2018.
Nome do Responsável: _________________________________

