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INFORMATIVO N° 12.1 /CFNP – 15/03/2018

ASSUNTO: Projeto Polo Aquático
Senhores pais,
Com o objetivo desenvolver os conhecimentos e as técnicas das modalidades de
natação e polo aquático com crianças e adolescentes na faixa etária entre 11 e 17 anos e
proporcionar por meio do esporte uma possibilidade de crescimento social e humano, o
Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, em parceria com a Associação de Polo
Aquático da Universidade Federal de Santa Catarina - APAUFSC e Corpo de Bombeiros
Militar de SC estão oferecendo GRATUITAMENTE aulas de Polo Aquático.
AS AULAS SERÃO REALIZADAS AS SEGUNDAS-FEIRAS na piscina do
Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de SC, situado a Rua Lauro Linhares 1213
– Trindade.
Para participar, o aluno deverá apresentar atestado médico de liberação para as
atividades físicas na piscina e nado básico. Ex: nado cachorrinho
Segue data de início e horário de cada turma:

Data de início: 26/03/2018
Ensino Médio: Das 14:30h às 15:30h
Ensino Fundamental: Das 10:30h às 11:30h
Para as atividades na piscina, será necessário maiô para as meninas e sunga para
os meninos. Ambos deverão usar toca e óculos de natação.
Obs: Ao se inscrever, o (a) aluno (a) assume a responsabilidade de frequentar as aulas do
projeto, mesmo em períodos de aplicação das provas previstas em calendário escolar.
Atenciosamente,
Ricardo Alexandre Sabatini Silva
Ten Cel PM Diretor CFNP
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Devolver este canhoto ao Monitor até o dia

16/03/2018
ASSUNTO:

Projeto Polo Aquático

( ) Autorizo meu/minha filho(a), a participar do Projeto Polo Aquático
( ) Autorizo a participar dos registros fotográficos do projeto
Nome do Aluno (a) ____________________________________________Série/ Ano_____

___________________________________________
Nome do Pai/Mãe/Responsável

