Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
“Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente”
Brasília, 03 de janeiro de 2022

COMUNICADO – SELETIVA PARA TREINOS
Srs. Pais ou Responsáveis,
Iniciaremos os testes para a seleção dos alunos dos times de Futsal masculino e feminino do
Perpétuo. Essa modalidade é oferecida gratuitamente aos alunos durante todo o ano letivo, desde que
o aluno seja selecionado e siga as regras de participação que incluem:
1. frequência nas aulas;
2. manutenção da média em todas as disciplinas;
3. não possuir registros de ocorrências junto ao SOE.
Realizaremos a seletiva nos horários e dias relacionados abaixo. Todos os interessados devem
comparecer ao Núcleo Esportivo, pontualmente, no dia e horário da tabela, de acordo com a faixa
etária.
Os pais ou responsáveis poderão assistir à seletiva. Lembramos de que é obrigatório o uso do
uniforme completo de educação física do colégio no período dessa atividade (bermuda e camiseta do
Perpétuo). Os alunos selecionados participarão de jogos extraclasses, ao longo do ano letivo, para
representar nossa instituição, no DF ou em Estados.
Após a seleção, os responsáveis receberão comunicado assinar termo de ciência para
participação do filho nos Treinos. Importante: o aluno selecionado só poderá participar dos Treinos,
quando o responsável assinar o termo que será enviado pelo aluno após a seletiva.
As aulas serão oferecidas nos dias e horários a seguir (quadro abaixo) e iniciarão no dia 14/02.
Seletiva (Peneira) para os times de futsal do Perpétuo/Horários e dias das aulas
Alunos do EF II
6º e 7º anos
(que estudam no matutino)

Aula: sempre às terças
Horário: 13h30 às 15h10
SELETIVA
Data
15/02
Horário 13h30 às 15h10

Alunos do EF II
8º e 9º anos

Alunos do EM
1ª, 2ª e 3ª série

(que estudam no matutino)

Aula: sempre às quintas
Horário: 13h30 às 15h10
SELETIVA
Data
17/02
Horário 13h30 às 15h10

(que estudam no matutino)

Aula: sempre às quintas
Horário: 15h10 às 17h
SELETIVA
Data
17/02
Horário 15h10 às 17h

Alunos do EF II
6º e 7º anos (que estudam no vespertino)
Aula: sempre às terças
Horário: 11h às 12h30
SELETIVA
Data
15/02
Horário 11h às 12h30

Atenciosamente,
Valéria Gondim
Ramiro Santos
Coord. Pedagógica
Treinador
OBSERVAÇÃO:
TREINO e ESCOLINHA são atividades diferentes, a Escolinha de futsal no Perpétuo é oferecida somente para alunos até
a idade de 12 anos, e é uma atividade paga. A empresa responsável pela Escolinha de futsal é Trinnity (contatos:
984797989).

