
 

Porto Alegre, 04 de julho de 2022. 

COMUNICADO Nº 50/2022 

ASSUNTOS: Jogos CAP 

 

Prezados Pais, ou responsáveis. 

Conforme o Calendário Escolar, nos dias 06 e 07 de julho, acontecerá a segunda etapa dos Jogos do CAP, com o 

objetivo de oferecer aos nossos alunos a oportunidade de praticar esportes e exercer a cidadania. 

Os Jogos acontecerão no Ginásio de Esportes do CAP. Fique atento as seguintes instruções: 

• 7h15 - Horário de chegada dos alunos  

Alunos organizados em fila por turma no pátio para receber as orientações e entrega dos coletes.  

• 7h30 - Início dos Jogos 

• 15h - Previsão máxima para o encerramento (existe possibilidade de terminar antes do horário previsto). 

 

Durante esse ano estamos aliando os Jogos do CAP a um projeto social: 

• A campanha de doação continua com arrecadação de alimentos, cobertores, agasalhos e calçados. 

• As arrecadações já estão sendo realizadas, desde a semana passada.  

• No pátio o aluno encontrará as caixas de papelão com a identificação de cada turma para fazer a sua doação.  

• As doações poderão ser feitas até o dia 08/07. 

 

AVISOS IMPORTANTES: 

• No dia 06/07, quarta-feira, participarão os alunos 6º ao 8º ano, neste dia, não haverá aulas, somente jogos para 

estas turmas. As turmas de 9º ano e Ensino Médio terão aulas normais. 

• No dia 07/07, quinta-feira, participarão os alunos do 9º ano e Ensino Médio, neste dia, não haverá aulas, somente 

jogos para estas turmas. As turmas de 6º a 8º ano do Ensino Fundamental II, terão aulas normais. 

• Será permitido somente a entrada e participação de alunos inscritos. 

• Não será permitida a entrada de visitantes.  

• É proibido uso de instrumentos musicais. 

• Todas as meninas deverão estar com cabelo preso para os jogos. 

• Não será permitido às atletas o uso de roupas curtas, conforme estabelecido no Código de Ética do Colégio. 

• Almoço – deverá ser realizado dentro do ambiente escolar – pode trazer de casa ou adquirir na cantina – pois os 

alunos não terão autorização de saída para almoçar fora do Colégio. Por não conhecermos a procedência dos 

alimentos, não será permitido tele-entrega. 

• Ao término da sua modalidade esportiva os alunos estarão liberados. 

 

Sabemos que a prática esportiva contribui para o desenvolvimento físico, mental e social, por esta razão, gostaríamos 

muito de contar com o apoio dos senhores. 

Incentive o(a) seu(sua) filho(a) a participar da segunda etapa dos Jogos do CAP.  

 

 

Atenciosamente. 

                                                             

                                                                     Luizelia Pinzon Alva                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             Diretora 

 

 

 



........................................................................................................................................................................ 

 

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA PARA OS DIAS DE JOGOS DO CAP 

Jogos Internos – 2ª etapa 

 

 

Eu, ________________________________________________________________________, responsável 

pelo aluno    ____________________________________________________________, da turma  _______, 

 

(     ) não autorizo meu/minha filho(a) a sair após a realização dos Jogos do CAP. 

(     ) autorizo meu filho a sair do Colégio após a realização dos Jogos do CAP. 

 

Assinatura do Responsável: ___________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Atenciosamente, 
 

                                                                                               Luizelia Pinzon Alva                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Diretora 


