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Comunicado Nº 16/2022 

NAP III  Ensino Fundamental 

 

Recife, 05 de abril de 2022. 

 

JOGOS INTERNOS MARISTA  JIM/2022 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

       

Prezada família Marista São Luís: 

 

  No mês de junho, vivenciaremos os Jogos Internos Marista  JIM/2022, envolvendo os(as) 

educandos(as) do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental. 

 

CRONOGRAMA 

11/04 Devolutiva da autorização de emissão do Boleto Bancário. 

18/04 Disponibilização do boleto no Aplicativo e Portal. 

25/04 Vencimento do Boleto Bancário relativo à inscrição no JIM/2022. 

27 a 30/06 JIM  6º ao 8º ano 

 

  Em atendimento às exigências regulamentadoras da Presidência de nossa Instituição Marista, faz-

se necessária a formalização da participação do(a) educando(a) através do preenchimento do TERMO DE 

AUTORIZAÇÃO, ao lado, assinado pelo responsável financeiro e, devolvido ao Colégio, até o dia 11/04, 

autorizando a geração do boleto bancário, referente à taxa de inscrição e encomenda da camisa alusiva ao 

evento, no valor de R$ 47,00 (quarenta e sete reais). 

Após a emissão do boleto, ele será disponibilizado no Aplicativo e no Portal para efetivação do 

pagamento, garantindo, assim, a participação dele(a). O vencimento do boleto bancário será dia 25/04 e 

deverá ser quitado, impreterivelmente, até esta data. A partir da confirmação e da indicação do tamanho 

da camisa feita pela família, não será possível o cancelamento da taxa. 

Na certeza de que tal procedimento garantirá um percurso mais tranquilo e transparente, 

colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Cordialmente, 

 

Lucielma Ribeiro Edmilson Pessoa 

Vice-diretora Educacional Coordenador Pedagógico  NAP III 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS INTERNOS MARISTA 

 

Eu, ______________________________________________________________________, responsável 

pelo(a) educando(a) ________________________________________________________________________, 

do _____ ano, turma _____, do Ensino Fundamental, declaro que estou ciente da sua participação nos Jogos 

Internos Marista  JIM/2022 e também autorizo a cobrança da taxa referente à inscrição e à encomenda 

da camisa alusiva ao evento no valor de R$ 47,00 (quarenta e sete reais), através de boleto bancário, cujo 

vencimento será, impreterivelmente, no dia 25/04/2022.  

Estou ciente também de que, a partir dessa confirmação e da indicação do tamanho da camisa feita 

pela família, junto à coordenação pedagógica, não será possível o cancelamento da taxa. 

  INDICAÇÃO DO TAMANHO:  

 

 Nº LARGURA COMPRIMENTO 

(     ) 10 43 cm 55 cm 

(     ) 12 45 cm 57 cm 

(     ) 14 47cm 59cm 

(     ) 16 49cm 64cm 

(     ) P 51cm 68cm 

(     ) M 53cm 71cm 

(     ) G 55cm 72cm 

(     ) GG 57cm 75cm 

(     ) XG 64cm 78cm 

(     ) SS 77cm 85cm 

 

  

Recife, _____ de _________________de 2022. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsável 
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