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Caras famílias,
Investir no esporte é uma prática constante no Colégio Piaget.
Para a formação das equipes de FUTSAL e BASQUETE para o treinamento
2021, realizaremos seletivas que acontecerão no período de 22 a 26 de
fevereiro. A participação nesta seletiva será exclusiva aos estudantes do
Colégio Piaget. A seleção será realizada pela equipe de professores do
Colégio Piaget e pelo Coordenador de Esportes.
Para participar da seletiva compareça na escola no dia e horário da sua
modalidade. Em 2021 os estudantes terão 02 treinos semanais.
Confira o quadro com as modalidades, os horários de treinamento e o dia
da seletiva.

Quadro de horários das Equipes de Treinamentos e das Seletivas

*As aulas terão início no dia 01/03/2021.
RESULTADO:
O resultado será informado aos pais a partir do dia 23 de fevereiro para a
efetivação da matrícula do(a) seu(sua) filho(a). Caso não ocorra a efetivação
da matrícula até o dia 01 de março, início dos treinamentos, o professor
convocará outro estudante.
MATRÍCULA:
https://app.rdstation.com.br/emails/preview?email_id=6203284

1/2

19/02/2021

D.P./C.E. - N°17 - Seletiva para Equipes de Treinamento 2021 do Colégio Piaget - Ensino Fundamental Anos Iniciais/Finais e Ensino M…

Para os atletas aprovados na seletiva, o valor de cada modalidade é
R$1.420,00 ou 10 vezes de R$142,00.
O pagamento deverá ser realizado na Secretaria, à vista (anual) ou parcelado
no boleto.
Esse valor inclui os treinos, as inscrições em torneios, competições e toda a
estrutura de acompanhamento e coordenação dos jogos.
O transporte dos (as) atletas será gratuito nos fins de semana devido à
parceria do Colégio com o transporte escolar. Se houver campeonato de 2ª à
6ª feira, será cobrada uma taxa de R$25,00 por estudante, para contratação
externa.
Uniforme dos(as) Atletas:
No ano de 2021, o(a) atleta deverá adquirir o seu uniforme para os jogos com
nosso parceiro:
DEKA SPORTS: Av. Dr. Francisco Ranieri, 773 - Lauzane – tel: 2231-4414.
VALOR UNIFORME COMPLETO: R$ 110,00
Desde já desejamos boa sorte!
Atenciosamente,
Jaime Cavalcanti
Coordenador de Esportes e Eventos

Silvana Franco
Direção Geral
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