Carta 202 / 2018

Salvador, 15 de agosto de 2018.

Aos
Senhores Pais
de Alunos do Ensino Médio
Colégio São Paulo
Nesta
Ref.: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES.
Prezados Senhores:
No Colégio São Paulo os alunos da 1a e 2a séries do Ensino Médio podem escolher os procedimentos, abaixo relacionados, para atender
a freqüência e a prática da disciplina “Educação Física”:




Frequência às aulas de Educação Física no CSP após o turno regular, quintas, das 13h40min às 15h20min.
Matrícula e frequência em uma das modalidades esportivas oferecidas pelo CSP (Basquete, Futsal, GR, Judô, Karatê, Natação e
Voleibol)
Frequência a uma atividade física em instituição idônea especializada no setor, desde que comprove sua freqüência, nas datas
especificadas pela escola, em boletim fornecido especialmente pelo colégio para esse fim.

Observamos que o aluno ________________________________________________, série ____, encontra-se com ____ faltas.
Em face ao exposto o aluno deverá realizar atividade complementar de Educação Física que ocorrerá no período de 3 à 24 de
setembro do corrente ano, seguindo o roteiro que será entregue no encontro a ser realizado dia 03/09 às 10h20min na sala de
ginástica, quando o termo de ciente do aluno e do seu responsável deverá ser entregue devidamente assinado a Coordenadora de
Educação Física.
Outros esclarecimentos ou informações complementares a respeito do assunto objeto desta correspondência poderão ser obtidos(as)
na Central de Matrículas do colégio.
Atenciosamente,
Colégio São Paulo
Maria do Socorro Mota
Diretora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eu,
____________________________________________________
responsável
pela(o)
aluna(o)_________
________________________________________________, série ___, turma ____estou ciente das faltas na disciplina
Educação Física e que o(a) aluno(a) deverá realizar algumas atividades para complementar seu estudos na referida disciplina.
Salvador, ___ de agosto de 2018.
____________________________________
Assinatura responsável pelo aluno(a)
Eu, ____________________________________, série ___, turma ___, estou ciente das faltas na disciplina Educação Física
e que devo realizar algumas atividades para complementar meus estudos na referida disciplina.
Salvador, ___ de agosto de 2018.
____________________________________
Assinatura do aluno
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