
XXIV Olimpíada CFC: Esporte, Desafio e Superação!  
 
Chegamos a mais uma Olimpíada CFC e, como todos os anos, aproveitamos o             
momento para despertar a comunidade escolar em relação à necessidade do outro,            
pois cremos que a sensibilidade e o altruísmo também podem ser incentivados. 

Abaixo, seguem as informações sobre as Olimpíadas, pedimos aos senhores que           

leiam cuidadosamente as instruções sobre o evento: 

  

1. Arrecadação de donativos 

Na abertura, haverá uma pontuação relacionada à arrecadação de donativos que           

deverão ser entregues na Recepção da Unidade II. 

A contabilização dos pontos será feita por cor (Branca, Azul Celeste e Azul Royal),              

conforme tabela de pontuação. A data limite para entrega será 02/04 até as 18h. 

  

Itens Pontos 

Fubá (1kg) 

Açúcar (1kg) e Macarrão (500g)  

1 

2 

Arroz (1kg) 3 

Farinha (1kg), Chocolate em pó (500g) e Leite em pó (200g) 4 

  

Feijão (1kg)                                                                              5 

  

2. Ensaio Geral 

O ensaio geral acontecerá, no Clube Português, dia 01/04 (segunda-feira). Todos           

os alunos do 6º Ano até o 2º Ano do Ensino Médio que participam das danças                



deverão estar no Colégio às 8h. O CFC encarregar-se-á do transporte (ida e volta)              

dos alunos. A previsão de retorno é às 13h. 

Observações: 

- O uso da farda será obrigatório para uma melhor identificação; 

- Não será permitida a entrada dos pais no ensaio geral. 

  

3.  Abertura (XXIV Olimpíada) 

Acontecerá no dia 03 de Abril de 2019 (quarta-feira), no Ginásio do Clube             

Português, Avenida Agamenon Magalhães. Nesse dia, os alunos do 6º Ano ao 2º             

Ano do Ensino Médio não terão aula no turno da tarde e as oficinas funcionarão até                

às 14h. 

  

Traje: 

Os alunos que participarão das coreografias devem ir vestidos com o figurino da             

dança. Os alunos dos pelotões e que terão participação especial (juramento, tocha,            

bandeiras e faixas) devem usar o fardamento completo da olimpíada, Camisa da            

Olimpíada (inclusa na taxa de 6º Ano do Ensino Fundamental ao 1º e 2º Ano do                

Ensino Médio), calça jeans azul tradicional e tênis. 

 Horário de chegada dos alunos: 18h 

Início do evento: 19h 

  

Estacionamento: 

No local do evento, não há disponibilidade para estacionamento. Nos arredores do            

Clube, existem algumas opções, como a Praça do Entroncamento e ruas paralelas.            

Outra opção é o estacionamento Estacione, no Banco Itaú da Praça do            

Entroncamento, que funcionará excepcionalmente até as 22h. Diante dessa         



dificuldade, solicitamos aos senhores que aproveitem a oportunidade para fazer a           

carona solidária e o transporte alternativo, viabilizando um melhor acesso ao local. 

  

4. Jogos 

 

 04/04 
quinta-feira 

05/04 
sexta-feira 

08/04 
segunda-feira 

09/04 
terça-feira 

9º Ano ao 3º    

Ano do  

Ensino Médio 

 

7h20min às 

11h55min 

 

7h20min às 

11h55min 

 
13h45 às 
18h20min 

 
13h45 às 
18h20min 

6º Ano ao 8º    

Ano 

13h45 às 

17h30min 

13h45 às 

17h30min 

7h30 às 

11h15min 

7h30 às 

11h15min 

 

Os jogos acontecerão conforme os horários previstos na tabela. Enviaremos          

posteriormente as tabelas dos jogos via e-mail, aplicativo, como também          

disponibilizaremos no site e no quadro de avisos do Colégio. Para os jogos, os              

alunos deverão utilizar a camisa da Olimpíada, short de educação física do            

fardamento e tênis. Salientamos que não será permitida nenhuma modificação na           

camisa do evento, exceto a colocação da numeração impressa. 

Haverá aula normal no contraturno. 

  

5. Torcidas 

Pedimos a colaboração dos senhores na conscientização dos alunos, durante os           

jogos, no que diz respeito às competições e seus resultados. Estimulem-nos ao            

espírito esportivo; ao respeito ao outro, às figuras de autoridades instituídas e ao             

recebimento dos resultados quando não forem satisfatórios. Nosso desejo é ajudar           



na formação dos nossos alunos e possibilitar o desfrute de momentos prazerosos            

na companhia uns dos outros nesse momento de confraternização. 

  

Contamos com a sua colaboração para o sucesso das atividades planejadas,           

lembrando que é  indispensável a participação de cada um dos nossos alunos. 

  

A Direção / A Coordenação 

 


