OLÍMPIADAS EIA / 2017
(2º ao 5º ANO)
Camaragibe, 07 de junho de 2017.
Senhores Pais e/ou Responsáveis,
No período de 21 a 30 de junho, acontecerão as Olimpíadas EIA / 2017. O tema dos alunos do 2º ao
5º ano será “EIA 40 ANOS: UMA HISTÓRIA DE CINEMA”, em que relembraremos alguns filmes que
marcaram a infância dos alunos das 4 décadas da nossa Escola.
A Solenidade de Abertura acontecerá pela manhã, na quadra da EIA Kids, no dia 21 de junho, às
8h30. Nesse dia, não teremos atividades à tarde para organização da abertura dos alunos do 6º ao 9º ano,
que será à noite. A partir da quinta-feira, 22 de junho, estaremos vivenciando as competições esportivas
nas modalidades coletivas e individuais. Teremos uma parada para o São João, dia 23 de junho, sexta-feira,
e retornaremos às atividades no dia 26 de junho.
Além disso, nossos atletas terão um momento de confraternização no cinema, com direito a pipoca
e refrigerante, no dia 30 de junho, para assistirem ao filme MEU MALVADO FAVORIDO III, no Cine Plaza
Casa Forte.
O grupo de alunos do 2º ao 5º ano será dividido em quatro equipes, por cores, para as atividades
esportivas. No entanto, na solenidade de abertura a organização corresponderá ao grupo classe como
discriminado abaixo:
2º ANO - 1977 à 1986 - OS SALTIMBANCOS TRAPALHÕES (1981)
5º ANO - 1987 à 1996 - INDIANA JONES 3 (1989), JURASSIC PARK (1993) , REI LEÃO (1994),
3º ANO - 1997 à 2006 - LILO & STITCH(2002), A ERA DO GELO (2002), A PEQUENA SEREIA (1998/2006)
4º ANO - 2007 aos dias atuais - SUPER-HERÓIS (HOMEM DE FERRO, VINGADORES, CAPITÃO AMÉRICA) E
A CHEGADA DE NOVOS PERSONAGENS: MINIONS (MEU MALVADO FAVORITO).
O valor da taxa cobrada para custeio de todas as atividades (camisa, medalhas, árbitros, transporte,
entrada do cinema, pipoca e refrigerante) será de R$70,00 por aluno.
O pagamento, com a devida autorização, deverá ser efetuado até o dia 13/06, terça-feira, na
Secretaria da EIA KIDS.
A prática do esporte e a realização diária de uma atividade física devem ser tão valorizadas quanto a
rotina de estudos acadêmicos.
Estaremos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
Direção / Coordenação Pedagógica.
______________________________________________________________________________________
(Via Aluno)
Recebi de ____________________________________________ a importância de R$ 70,00 (Setenta Reais),
referente
ao
pagamento
das
Olimpíadas
EIA/2017
para
o
aluno
________________________________________ do ______ ano, turma ______.
Camaragibe, ____/ ______/2017.
Assinatura do Funcionário: __________________________________

(Via Secretaria)
Autorizo a participação do(a) aluno(a) _______________________________________________________
do ______ ano, turma ______ mediante o pagamento da importância de R$ 70,00 (Setenta Reais), das
Olimpíadas EIA/2017.
Camaragibe, ____/ ______/2017.
Nome do Responsável: _____________________________________

