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“Especialmente significativo continua sendo o lugar reservado à transmissão de conhecimentos e 

hábitos, sobre a higiene e a saúde humana, assim como o espaço que convém aos jogos e esportes.” 

NMPE 

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2019. 

 

Prezadas famílias e/ou responsáveis , 

 

No dia 02 de outubro, quarta-feira, os alunos do 6º anos, 7º anos EF e 2ª série EM irão ao 

clube Grêmio Espanhol para comemorar a premiação do festival de danças da Festa Junina 2019. 

O Grêmio Espanhol está localizado na avenida Xangrilá, 50 – Braúnas, região da Pampulha, 

e o seu complexo é adequado para a prática esportiva. O local é totalmente arborizado e 

protegido por muros, além de possuir segurança ostensiva, 24 horas por dia.  

 Os alunos serão acompanhados pelos professores de educação física, estagiárias e 

funcionários da comunitária. 

 

 RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS: 

− Os alunos deverão vir uniformizados e trazer roupa de banho, toalha, chinelo e protetor 

solar.  

− A mochila com os pertences deve ser guardada no vestiário, evitando transtornos. 

− A lanchonete do clube irá funcionar normalmente; portanto, o aluno que optar por não levar o 

lanche poderá comprá-lo no local.  

− Não será permitido o uso de chuteira com travas de alumínio nos campos de futebol. 

− O horário de saída será às 7h30 e o retorno para a escola às 13h. 

− Devolver a autorização até o dia 27/09/19 (sexta-feira). 

Atenciosamente, 

 

 Walter Valeff Júnior Helen Cristina Paes 
Coordenador de Educação Física Coordenadora Pedagógica do EF II e EM 

_____________________________________________________________________ 

AUTORIZAÇÃO 

Autorizo)_______________________________________ da turma _____ 

a participar  do clube Grêmio Espanhol que será realizado no dia 02/10/2019. 

Assinatura do responsável _____________________________________________ 

Grau de parentesco __________________________ Telefone ________________           
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