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Circular nº 091/2017
Assunto: Intermédio 2017

JOGOS INTERMÉDIO 2017
Senhores pais e caros alunos,
O QUE É O TORNEIO INTERMÉDIO 2017:

O Intermédio é um torneio esportivo que tem como proposta principal incentivar a prática de atividades
físicas, artísticas e o trabalho em grupo entre os alunos do Ensino Médio.
Acreditando na força e dinamismo de nossos jovens, abordamos através desse evento uma disputa entre
quatro grupos de alunos, divididos em quatro cores (azul, amarelo, vermelho e branco), abrangendo várias
modalidades esportivas, resgatando vínculos de união e amizade e fortalecendo a aprendizagem desse
conteúdo de suma importância para a disciplina de Educação Física, o Esporte.

IMPORTANTE PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO EVENTO:

- O horário de entrada será às 7h00, o aluno se dirigirá para sua sala de aula, onde a chamada será feita
pelo professor responsável e, na sequência, deverão se dirigir às quadras para o início das atividades.
- A abertura acontecerá no dia 28/06 - após a chamada.
- Os jogos acontecerão nos dias 28 e 29 de junho de 2017.
- Dia 28/06 -das 7h00 às 12h00(manhã) e das 14h00 às 17h00(tarde)
- Dia 29/06 – das 7h00 às 12h00(manhã). A premiação ocorrerá das 11h00às 12h30.
- O aluno deverá estar com uniforme do Colégio e adequado para a prática de atividades físicas.
- Os horários de entrada e saída dos alunos, assim como o horário de lanche serão mantidos.
- Caso o aluno precise sair em horário diferenciado será necessário trazer um pedido feito pelos
pais/responsáveis, através de um bilhete.
- O aluno que não participar do torneio deverá fazer um trabalho no mês de agosto.
- Uma equipe de arbitragem será contratada para o evento.
- O evento conta com várias comissões organizadas pelos alunos, que colaboraram no desenvolvimento do
projeto.
- O torneio Intermédio 2017 não será vinculado a nenhuma instituição, portanto não haverá nenhuma
arrecadação.
- Não teremos o encerramento como de costume.
A premiação será entregue nos finais de cada torneio para a equipe campeã, no local do jogo.

