COLÉGIO ROGACIONISTA
Recredenciado pela Portaria nº 32 de 11/3/2015 – SEE/DF – CNPJ Nº 83.660.225/0003-63
MANTENEDOR: Associação Rogacionista de Educação e Assistência Social - AREAS

Informativo nº 014/2017 – Sede
Brasília – DF, 26 de abril de 2017.
Assunto: 39º JISESC – Jogos de Integração Crianças e Adolescentes do SESC DF.
Senhores pais ou responsáveis,
O Setor de Educação Física, Arte e Cultura do Colégio Rogacionista – SEFAC – tem a
satisfação de convidar os alunos das atividades extracurriculares de futsal (masculino e feminino)
e de xadrez (misto) para mais um momento de atividade competitiva.
Os jogos serão realizados aos finais de semana, ou seja, sábados, domingos e feriados, de
28 de maio a 2 de julho.
O atleta deverá apresentar-se, acompanhados por seus responsáveis, ao professor no local
dos jogos, conforme a tabela que será disponibilizada, 30 minutos antes de cada jogo. Após o
término do jogos, os atletas deverão retornar a seus lares com os responsáveis.
Contamos com o comprometimento e a presença de todos os selecionados para
representar o Colégio Rogacionista e demonstrar toda a habilidade e os conhecimentos
adquiridos nas modalidades.
Evento: 39º JISESC.
Categoria: Mirim (2004/2005) e Infantil (2002/2003).
Local dos jogos: SESC Ceilândia Norte.
Documentação: carteirinha de estudante, RG ou passaporte. Todos com fotos!
Taxa de inscrição: R$ 25,00 (vinte e cinco reais), por atleta.
Observações:
1. Não poderá jogar o atleta que não estiver com a documentação.
2. São obrigatórios e deverão ser de uso do próprio atleta, meião branco, caneleira e chuteira
sem trava.
3. É proibido, para evitar danos à integridade de outro jogador, Outro calçado como tênis
comum.
4. Aguardem novo informativo orientando sobre a tabela dos jogos.
5. Será cedido pelo Colégio, o uniforme de jogo, como camisas e shorts.
O SEFAC coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
A Direção
Sede: AE 8 Módulo B – Guará II
Núcleo I: EQ 32/34 – Guará II
Telefax: (61) 3301-5737

http://www.roga.com.br
http://www.rogacionista.org
E-mail: roga@roga.com.br
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