
 

JOPASSIO – JOGOS PASSIONISTAS – SANTA MARIA E SÃO GABRIEL 

 

Prezados Familiares e Responsáveis! 

É com imensa alegria e disposição que confirmamos o compromisso de SÁBADO, 

14/05, com os nossos educandos – INÍCIO DO JOPASSIO 2016!!! É FESTA!!! 

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, sábado faremos a 

Abertura do Jopassio, às 8 horas, no Colégio Passionista Santa Maria, R. Dr. Lobo Viana, 514, 

Tude Bastos, Praia Grande. 

Programação: 

 Abertura Oficial. 

 Apresentação das regras e orientações pelos educadores da área: Professores Moacyr 

e Paulo. 

 As equipes serão mistas, Santa Maria e São Gabriel , identificadas por diferentes cores. 

 As atividades serão lúdicas, recreativas e com a saudável competição inerente aos 

jogos e campeonatos esportivos (queimada, pega bandeira, base 4 bocha). 

 Iniciaremos com a turma dos 5ºs anos e, posteriormente, enviaremos o cronograma 

completo, com a participação das séries subsequentes (6º ano ao Ensino Médio). 

 Os alunos deverão vir com uniforme. 

 A presença dos pais é importante nesse momento de integração. 

        Agradecemos a Equipe desportiva de nossos Colégios que tanto prima pelo 

desenvolvimento das crianças e jovens: Moacyr, Paulo, Douglas e Thaís. 

          Aos senhores Pais e Responsáveis, 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! 


