Brasília, 9 de maio de 2019.
IX InterSagrado
EU VOU!
Informamos que, conforme circular encaminhada, aconteceu a primeira reunião
com pais e equipe diretiva para discutirmos as propostas da ida de nossos atletas-alunos
ao IX InterSagrado – Belo Horizonte 2019.
Além de motivar e desafiar nossos atletas, eles têm a possibilidade de vivenciar um
intercâmbio sociocultural com os demais alunos dos colégios da Rede Sagrado, em outra
cidade, dividindo diversas situações cotidianas e esportivas. Nesse evento, também serão
fortalecidos os valores de respeito, individualidade, trabalho em equipe, empatia, fair play,
concentração, controle emocional, disciplina e outros que se estendem além do ambiente
escolar.
Com esse espírito motivador, comunicamos, a seguir, alguns combinados.
 O evento acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2019;
 Os atletas participantes devem ser nascidos em 2004 e 2005;
 O colégio está oferecendo, sem custo, os treinamentos nas modalidades:
 futsal (masculino – segunda e quarta-feira, das 19h30 às 20h30)
 handebol (masculino – terça e quinta-feira, das 19h30 às 20h30)
 voleibol e handebol (feminino – sexta-feira, das 16h30 às 18h30);
 Os treinamentos serão oferecidos até o mês de setembro;
 Os técnicos (parceria com a MCA) estão formando as equipes;
 Os treinamentos já estão acontecendo nos dias e nos horários informados;
 O colégio oferecerá aos atletas os uniformes para o IX InterSagrado;
 O colégio oferecerá aos alunos a alimentação, em Belo Horizonte, nos dias do evento;
 A empresa Relp Turismo ficará responsável por organizar a viagem e a hospedagem (em
breve, será enviada a circular).

Segue a programação do evento — que poderá sofrer alteração.
DIA

12/9
quinta-feira

HORA
ATIVIDADE
Fim da manhã (até 12h) ‐ Chegada das delegações ao colégio
‐ Rua Palmira, nº 289;
- Acolhida no auditório;
Após almoço
- Check-in nos hotéis.
Tarde
- Turismo livre.
19h
- Cerimônia de abertura.
21h

- Reunião
professores.

com

técnicos

e

8h às 12h

13/9
sexta-feira

14/9
sábado

15/9 — domingo








- Lanche para alunos e professores;
- Jogos no colégio.

12h15 às 14h
14h30 às 17h

- Almoço nos restaurantes
redondezas do colégio.
- Jogos no colégio.

17h15 às 19h

- Rodízio de pizza.

19h15 às 21h
8h às 13h

- Jogos contra visitantes
- Jogos no colégio.

13h15
Tarde

- Almoço.
- Livre.

18h30 às 20h
20h às 22h
A definir

das

- Cerimônia de encerramento.
- Festa à fantasia: tema super-heróis;
- Food truck (pago pelos alunos).
- Retorno das delegações.

Informações
Coreografia de abertura: cada delegação deverá trazer uma coreografia para apresentar
na cerimônia de abertura — a equipe MCA será responsável por ensaiar os atletas.
Café da manhã: hotel.
Almoço: restaurantes das redondezas do colégio.
Restaurantes: os restaurantes orçados já estão com desconto especial: Maurício
Restaurante – Av. do Contorno, 4869 – Serra – R$ 43,00 o quilo (incluído churrasco e
japonês); Maraluxa Restaurante – Rua Palmira, 424 – Serra – R$ 15,00 o prato com self‐
service à vontade ou R$ 22,00 o prato com self‐service à vontade + 1 sobremesa + 1 bebida.
Jantar: na quinta-feira à noite, teremos um lanche oferecido pelo colégio; no sábado,
teremos food truck no colégio, pago pelos alunos.

Obs.: durante a viagem, a alimentação será por conta dos alunos.
Contato para esclarecer dúvidas:
99106-8892 (Livia) e equipe MCA.

ass.triogestor@redesagradobrasilia.com.br

Agradecemos o apoio e a parceria!
Contem sempre conosco!

/

