OLÍMPIADAS EIA/ 2017
(6º ao 9º 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. Este ano nosso tema será
“EIA 40 ANOS: UMA EXPLOSÃO CULTURAL” dando ênfase aos aspectos culturais, sociais e políticos que
marcaram as décadas de 80, 90, 00, 10, no Brasil e no Mundo.
A Solenidade de Abertura, dos alunos do 6º ao 9º ano, acontecerá, no dia 21 de junho, às 19h,
na quadra da EIA KIDS. 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 as atividades no dia 26 de junho.
Além disso, teremos um momento de confraternização com a ida ao cinema, com direito a pipoca
e refrigerante, já incluso na taxa, no dia 30 de junho, para assistirmos ao filme “MEU MALVADO
FAVORITO III”, no Cine Plaza Casa Forte.
O valor da taxa cobrada para custeio de todas as atividades (camisa, medalhas, árbitros,
transporte, entrada do cinema, pipoca e refrigerante) será de R$70,00 por aluno.
O pagamento deverá ser realizado até o dia 13/06, terça-feira, e a autorização, entregue
conjuntamente, na Secretaria da EIA KIDS.
Gostaríamos de reforçar que as Olimpíadas EIA são uma atividade curricular da disciplina de
Educação Física e que a prática do esporte e a realização diária de uma atividade física deve ser tão
valorizada quanto à rotina de estudos acadêmicos. O corpo saudável, certamente contribui de maneira
eficaz para a manifestação da mente.
Estaremos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
Direção / Coordenação Pedagógica.
______________________________________________________________________________________
(Via Aluno)
Recebi de _________________________________________________ a importância de R$__________,
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$__________, das Olimpíadas EIA/2017.
Tamanho da Camisa ___________
Camaragibe, ____/ ______/2017.
Nome do Responsável: _________________________________

