
 
 

Prezados Pais  e Responsáveis, 

É com grande alegria que realizamos as inscrições para a prática das nossas 
modalidades esportivas do ano letivo de 2019, do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, 
lembrando que a iniciação à prática de uma atividade física é fundamental para o 
desenvolvimento integral das crianças e jovens.  

Quando pequeninos,  tudo é uma grande brincadeira, um mundo lúdico a ser 
explorado cheio de aventuras e descobertas. Depois começam as regras, as técnicas, os 
treinos e as competições. Entretanto até tudo isso acontecer é importante que os pais 
escutem o desejo  da criança na escolha de determinada modalidade esportiva e respeite 
o tempo de cada criança durante o processo de conquistas das habilidades motoras e 
cognitivas.  

Ressaltamos que o papel do esporte deve estar acima das expectativas dos pais, que 
muitas vezes desejam que o filho aprenda rapidamente a nadar, ou quer que seja um 
bom jogador de futebol, ou uma  dançarina de uma grande cia. O esporte, além de formar 
um atleta, contribui para a construção de  cidadãos com base em valores como bom 
caráter, verdade, respeito, disciplina, companheirismo, trabalho de equipe, saber ganhar 
e perder, dentre muitos outros valores. O esporte é uma ferramenta essencial que 
aprimora o desenvolvimento pleno da criança e do jovem.   

Desta forma, gostaríamos de contar com o apoio dos pais e responsáveis, 
quanto aos aspectos a seguir, essenciais ao bom desenvolvimento das práticas 
esportivas: 

 Evitar  falar com o aluno durante a aula,  seja para entregar material, lanche  
ou  recado, se for necessário dirija-se ao professor antes do início da aula.  

 Não dê sugestões de como realizar um exercício, o professor é preparado para dar 
todo o suporte aos alunos; 

 Não chame a atenção do aluno durante as aulas, principalmente para incentivá-lo a 
jogadas mais contundentes, com vista a alcançar os objetivos do jogo. 

 Deixe  as crianças e jovens sob os cuidados da nossa  equipe  de professores, 
profissionais  capacitados e preparados para docência e prontos para avaliar 
qualquer situação dentro do seu espaço de trabalho.   

Sejam todos bem vindos, a equipe está pronta para recebê-los! Será um ano repleto de 
projetos, que culminarão com  o ESPOARTE I e II. 

Cordialmente, 
Equipe de Esportes e Eventos. 
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