
Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2014.

CIRCULAR DIRIGIDA AOS ALUNOS E RESPONSÁVEIS DAS TURMAS DO 6º, 7º E 8º ANOS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEÇÕES VILA ISABEL E MÉIER - Nº 002/2014

ASSUNTO: “PROJETO FUTSAL”

Prezados Alunos e Responsáveis,

Sabemos que a prática do esporte na escola favorece a sociabilidade e valoriza o trabalho em 
equipe, desenvolvendo a orientação espaço-temporal, o respeito por si mesmo, pelos outros e pelas 
regras, fortalecendo o espírito desportivo e contribuindo para a melhoria na qualidade de vida do aluno.

Baseados nesses objetivos, apresentamos a empresa NABTE - Educação pelo Movimento, que 
será responsável pela dinamização do PROJETO FUTSAL junto aos alunos do 6º ao 8º Anos do Ensino 
Fundamental interessados em participar desta atividade. 

O Projeto será desenvolvido tanto para os meninos quanto para as meninas, criando um ambiente 
saudável de integração e participação nas aulas.

Para participar, o responsável deverá realizar a matrícula na seção do aluno, direto com o represen-
tante da empresa, no período de 10 a 21 de fevereiro de 2014, atendendo aos seguintes dias e horários:
• Seção Vila Isabel: Segunda-feira ou Quarta-feira, das 12 h às 13 h ou das 18 h às 19 h.
• Seção Méier: Terça-feira ou Quinta-feira, das 12 h às 13 h ou das 18 h às 19 h.

O PROJETO FUTSAL irá funcionar duas vezes por semana, no período de 10 de março a 28 de 
novembro de 2014, atendendo aos seguintes horários:
• Seção Vila Isabel: 
 terça-feira e quinta-feira das 18h 15 min às 19 h 15 min  
• Seção Méier: 
 Terça-feira e quinta-feira das 18h 15 min às 19 h 15 min 
  

No ato da matrícula, o responsável assinará o contrato de prestação de serviço e o termo de 
responsabilidade, além de apresentar o atestado médico habilitando o aluno para a prática desportiva.

O valor do Projeto será de R$ 80,00 (oitenta reais) por mês (março a novembro), sendo que, no 
primeiro mês, teremos a taxa de matrícula de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), que proporcionará ao aluno 
o recebimento de um Kit esportivo, contendo: meião, short, blusa e porta-tênis.

Maiores informações poderão ser obtidas na secretaria da seção do aluno, pelo site www.nabte.com.br 
ou através dos telefones da Nabte - Educação pelo Movimento: 92156715/34493257 (Prof. Alexandre Nabte).

        Atenciosamente,
                   Direção

Nome do (a) Aluno ______________________________________________________ Turma: ___________
Nome do Responsável: ____________________________________________________________________
Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 2014                     ________________________________
                                                                                                                  Assinatura do Responsável

CIRCULAR AOS ALUNOS E RESPONSÁVEIS DAS TURMAS DO 6º, 7º E 8º ANOS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEÇÕES VILA ISABEL E MÉIER 

IMPORTANTE!

 ESTE PROTOCOLO DEVERÁ SER PREENCHIDO E DEVOLVIDO, À COORDENAÇÃO ATÉ O 
DIA 10/02/2014.
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