
 
 

Brasília, 06 de abril de 2022 

COMUNICADO - GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA 
 

Srs. Pais/Responsáveis, 
 

Depois da flexibilização quanto à pandemia, decidimos por realizar a nossa Gincana Cultural e Esportiva 
com as crianças e jovens do Segmento III. Já divulgamos o Manual da Gincana na última semana (encontra-se 
disponível em PDF na página da escola perpetuosocorro.com.br , clicar em PORTAL DO ALUNO ).  

Agradecemos o apoio das famílias na primeira tarefa de doações: entrega (por equipe) de 10 latas (ou 
pacotes) de leite em pó e achocolatado, eles serão doados a uma instituição ou famílias carentes. 

Nesta semana, nossas crianças e jovens devem pagar a inscrição da gincana na biblioteca do colégio, 
junto à bibliotecária Vitória (valor R$5,00) cinco reais por aluno. O valor será revertido nos custos da gincana 
como materiais para as brincadeiras, troféus e medalhas. 

Ainda nesta semana, faremos o levantamento do tamanho de camiseta de cada aluno. O pagamento da 
mesma deverá ser feito a Madrinha ou Padrinho da equipe até o dia 06/05. Informamos que essa camiseta será 
usada nos 4 dias de gincana (07 e 08/07 e 21 e 22/10) e também durante a FEC – Feira de Empreendedorismo e 
Cultura (no dia 24/09). Valor da camiseta R$ 37,00 (trinta e sete reais). Importante: não usaremos nomes de 
patrocinadores nas camisetas. 
             A seguir, apresentamos os nomes dos professores responsáveis pelas turmas: 
 

Faixas Turma Professor(a) 

 
Faixa I 

 6º A   Lívia  e Andréia 

6º B Cida  e Nara  

6º C Eni  e Allegra 

 Faixa II 

7º A Tatiana  

7º B Thaís 

7º C Bruno  

 Faixa III 

8º A Jacke 

8º B Lucas e Vitor 

9º A Cléa  

Faixa IV 

1ª A Elvis, Reinaldo e Guilherme 

2ª A Thasmane, Hamilton e Rubens 

3ª A Jacke e Nildo 

        Agradecemos o apoio, e desejamos que sejam, todas as atividades, muito proveitosas para todos! 
Baseamo-nos no tema da CF- 2022 que trata de FRATERNIDADE E EDUCAÇÃO, e juntos, desenvolveremos o 
lema: Fala com sabedoria e ensina com amor. 
        Na certeza de que nossos objetivos serão atingidos, vamos trabalhar muito! 

Atenciosamente, 
Valéria Gondim                Eliana Nunes 
Coordenadora                   Orientadora 

 


