
                   

  COLÉGIO ARNALDO – UNIDADE FUNCIONÁRIOS 

                                         

JEA – JOGOS ESCOLARES ARNALDO 
 

Belo Horizonte, 15 de abril de 2019 

 
Prezados pais: 
 
Nos dias 17 e 18 de maio, acontecerão os Jogos Escolares Arnaldo – JEA. Os alunos estarão 

automaticamente inscritos ao adquirirem a camisa de sua respectiva turma, conforme circular enviada em 
março, com normas para a confecção das camisas. A participação no JEA 2019 será exclusivamente para 
alunos regularmente matriculados em 2019. Sendo assim, não será permitida a entrada de familiares ou 
amigos por se tratar de um evento interno. 

Os alunos dispensados das aulas de Educação Física, por ordem médica, não poderão participar 
como atletas do JEA 2019, no entanto, os professores deverão atribuir atividades diferenciadas para eles 
nos dias dos jogos. Os alunos que estiverem sem a camisa da turma também receberão atividades 
diferenciadas para substituir a participação no JEA. 

 
O horário de entrada e saída dos estudantes no Colégio obedecerá à organização abaixo: 
 
17/05/2019 :  
Início: 7h30 
Intervalo para almoço: 12h às 13h 
Término: Aproximadamente 17h30 
Observação: Somente será permitida a entrada de alunos até as 7h30 e, no intervalo, das 12h às 

13h. O aluno do Ensino Fundamental II que precisar sair do Colégio por algum motivo, entre 7h15 e 17h30, 
deverá apresentar autorização da família. O almoço será servido dentro da Instituição das 12h às 13h. 
Ressaltamos que os alunos do EFII que desejarem ser liberados para almoçar fora do Colégio no intervalo 
das 12h às 13h, deverão apresentar autorização do responsável até o dia 15/05/2019. 

 
18/05/2019 :  
Início:7h15 
Término: Aproximadamente 14h 
Observação: Somente será permitida a entrada de alunos até as 7h15. A tolerância de atraso 

para entrada no dia 18 de maio de 2019, será de 15 minutos. O aluno que precisar sair do Colégio, por 
algum motivo, antes das 14h, deverá apresentar autorização da família.  

 
O regulamento do JEA está disponível no site do Colégio. 

Atenciosamente, 
Coordenação de Segmento e Coordenação do SOE 

 
 

 


