
 

 
Natal, 20 de abril de 2022. 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
Informamos que estamos inscritos para participar dos JERNINHOS 2022, COM ALUNOS DO  2º AO 5º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL, nas modalidades esportivas praticadas no Colégio. O evento é uma realização da 
CODESP/SECD e tem como objetivo oportunizar práticas saudáveis do esporte e lazer para promoção do desenvolvimento 
socioeducacional, cooperativo e intelectual do educando. 

Os JERNINHOS serão disputados em 02 (duas) categorias:  

a) Categoria I – os jogos para os nascidos entre 2015 e 2014 serão realizados em forma de festival. Todos os 
atletas serão premiados.  

b) Categoria II – nos jogos para os nascidos entre 2013 e 2012, os atletas serão premiados do primeiro ao terceiro 
colocado. 

Além disso, comunicamos que os JERNINHOS serão realizados no período de 20/05 a 12/06/2022, sempre nos 
finais de semana, sendo possível a participação dos atletas em uma única modalidade. 

As inscrições dos atletas serão feitas pelos professores das modalidades esportivas, e, para que elas sejam 
efetuadas, necessitamos que os senhores enviem a autorização devidamente assinada, juntamente com a xérox do RG 
do (a) seu (sua) filho (a) até o dia 28/04/22 (quinta-feira), ao professor da modalidade esportiva.  

Esclarecemos, ainda, que, assim que a CODESP fornecer as informações sobre a abertura e a tabela de jogos, 
divulgaremos aos senhores o andamento do evento para um melhor acompanhamento dos jogos de seus filhos.  

Também, lembramos que, em todas as ocasiões, os atletas deverão estar devidamente uniformizados, de acordo 
com a orientação do professor da modalidade (CAMISA E SHORT AZUL).  

Por fim, confirmamos que os participantes dos JERNINHOS serão identificados em todas e quaisquer provas ou 
jogos, pela carteira de identidade - RG (original ou cópia autenticada) ou passaporte, sendo estes os únicos documentos 
que darão condições de jogo aos atletas. No caso de perda dos referidos documentos, a apresentação do Boletim de 
Ocorrência (BO) só será aceita estando dentro de um prazo de até 10 (dez) dias da data de sua expedição (EXIGÊNCIA 
DA CODESP). 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PREENCHA, DESTAQUE E DEVOLVA AO PROFESSOR DA MODALIDADE 

 

AUTORIZAÇÃO 
 
Autorizo meu (minha) filho (a) _____________________________________________________________________, 

data de nascimento _______/_____/________, RG ________________, do _______ ano _____ a participar dos 

JERNINHOS 2022, na modalidade de _____________________, nos finais de semana do mês de abril e maio. 

 
Natal, _______ / _________ / 2022. 

 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do(a) Responsável 

___________________________________ 
Telefone Celular 

 

 

 

 
 

 

COMUNICADO 016/SETE 


