Comunicado nº. 16 /2019
Para: Alunos e Responsável Familiar
Assunto: 38º JIEX (Jogos Internos do Externato São José)
Goiânia, 13 de maio de 2019.
Estimados Alunos e Pais,
Convidamos a comunidade escolar dominicana para a realização do 38º JIEX - Jogos Internos do Colégio
Externato São José. Contamos com a participação e a presença de familiares para torcerem pelo(a) seu(sua)
filho(a) na abertura oficial, nas ações sociais e, também, no encerramento. O JIEX tem por objetivo promover
práticas esportivas, bem como modalidades que resgatem a cultura do movimento, contribuir para a integração e o
fortalecimento de laços de convívio entre os membros da comunidade escolar, além de proporcionar a experiência
de participação em jogos para todos os alunos e não apenas para os mais habilidosos.
É importante salientar que a semana é prevista em calendário, sendo dias letivos e com isso a participação
de todos os alunos se faz necessária, assim como em dia de aulas regulares, havendo apuração da presença todos os
dias do JIEX. Nos horários em que os alunos não estiverem competindo, eles poderão se organizar nas torcidas das
suas equipes e prestigiar os jogos dos colegas.
O período de realização será de 24 a 28 de junho (de segunda a sexta-feira). A abertura oficial será dia
18/06, terça-feira, às 19h. Na semana de jogos, várias modalidades serão desenvolvidas: atletismo, vôlei, futsal,
queimada, handebol, basquetebol, peteca, xadrez, dama, dodgebol, tênis de mesa, judô, circuito de
psicomotricidade, elástico, amarelinha e outros. Para os alunos da Educação Infantil, teremos o JIEX KIDS, com
atividades diferenciadas e próprias para a faixa etária. Ex: boliche, quebra-cabeça, jogo de memória e outros.
Se o(a) seu(sua) filho(a) for participar, envie a autorização, em anexo, e o pagamento referente a camiseta.
Esse valor deverá ser entregue aos respectivos assistentes de coordenação, até sexta-feira, dia 17/05/19. Após essa
data, não garantimos a entrega da camiseta no prazo previsto.
SEGMENTOS
Educação Infantil
Ensino Fundamental I e II (até 8º ano)
Ensino Fundamental II (9º ano)

VALORES
R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)
R$ 50,00 (cinquenta reais)
R$ 60,00 (sessenta reais)

PAGAMENTOS
Maria Aline ou Ivone
Simone ou Aline
Shaide ou Cláudia

O uso da camiseta do JIEX será obrigatório para a participação nos jogos e ressaltamos que as camisetas, assim
como qualquer outra de eventos realizados pelo Colégio, só poderão substituir o uniforme escolar às sextas-feiras.
Ainda de acordo com o Calendário Escolar, dos dias 29/06 a 31/07, teremos o período de férias escolares e as
aulas retornam dia 01/08 (quinta-feira).
Esperamos que o JIEX seja um sucesso e contamos com o apoio dos responsáveis. Estamos disponíveis para
eventuais dúvidas.
Um abraço fraterno,
Grupo Gestor do Colégio Externato São José
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E COMPRA DA CAMISETA PARA O 38º JIEX
Estou ciente de todos os procedimentos para a participação de meu(minha) filho(a) __________________
______________________________________________________________________________, aluno(a) da
Ed. Infantil ( ) / Ens. Fundamental I ( ) / Ens. Fundamental II ( ), ano/turma, __________, no 38º JIEX e,
por concordar, solicito a camiseta.
Pedimos para se atentarem aos prazos, pois não atenderemos informalmente. A escola já conferiu a
numeração de cada aluno.
Data: ___/___/2019
________________________________________________
Ciência do Responsável Familiar

