
 

 

 

 

 

Praia Grande, 10 de agosto de 2016. 

Senhores responsáveis dos alunos do Ensino Médio, 

 

É com imensa alegria e disposição que confirmamos o compromisso de SÁBADO, 20/08, com os nossos 
educandos – JOPASSIO 2016! 

Esse ano é um marco especial para a trajetória do Colégio Passionista Santa Maria, comemorando 30 
anos de existência em prol de uma formação competente, equilibrada e humana; constituindo gerações 
saudáveis, mais comprometidas com a própria vida e com a realidade social.  A fraternidade é pilar dessa 
formação cidadã e, como estamos em ano de festa e comemoração, queremos intensificar os princípios que 
conduzem nossa prática educativa: vínculo fraterno entre os educandos, familiares, educadores e o nosso 
Colégio irmão: São Gabriel. 

Sendo assim, para dar continuidade a esse calendário celebrativo, realizaremos jogos em duas 

modalidades esportivas para os alunos do Ensino Médio, no Colégio Passionista Santa Maria, localizado à                 

Rua Dr. Lobo Viana, 514, Tude Bastos, Praia Grande. Os alunos deverão estar devidamente uniformizados e 

chegar ao local com 30 minutos de antecedência para a organização. 

MODALIDADE HORÁRIO 

Voleibol Masculino 8h30 

Voleibol Feminino 9h30 

Basquetebol Masculino 10h30 

Basquetebol Feminino 11h30 

 
        Agradecemos a Equipe desportiva de nossos Colégios que tanto prima pelo desenvolvimento das 
crianças e jovens: Moacyr, Paulo, Douglas e Thaís. Às famílias, agradecemos pela confiança e parceria. 
       Contamos com a presença dos nossos educandos para essa manhã de interação, jogo, 
entretenimento e lazer. O esporte é a vida em festa! 

Atenciosamente, 
Comunidade Educativa Passionista 

Educando com Paixão! 
 
 

 

JOPASSIO 2016 – SÃO GABRIEL E SANTA MARIA 

 

 

Eu, .............................................................................................................................................................. 

responsável pelo educando ................................................................................ da  ........ série do                   

Ensino Médio do (     ) Colégio Passionista São Gabriel   (     ) Colégio Passionista Santa Maria                                                                                    

(     ) AUTORIZO SUA PARTICIPAÇÃO   (     ) NÃO AUTORIZO SUA PARTICIPAÇÃO no JOPASSIO 

2016 que será realizado no Colégio Passionista Santa Maria, R. Dr. Lobo Viana, 514, Tude Bastos, 

Praia Grande no dia 20/08 (sábado). 

 

Praia Grande, ...... de agosto de 2016. 

                                                                        ______________________________________ 

                                                               Assinatura e R.G. do responsável 

 

                                                                        

* Entregar esse protocolo até segunda-feira, 15/08. 

 


