Colégio Nossa Senhora Auxiliadora.
Petrolina – PE.

Querida (o) Ex-aluna e ex-aluno.
“Com Jesus os pesos se tornam leves, os cansaços suaves e
os espinhos se convertem em doçura” (Madre Mazzarello)
Neste ano temos na programação da nossa escola, um dia especial para você.
O I EXPORTISTA “Ex-aluno sim, ex-atleta nunca” do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora
que será realizado no dia 29 de setembro de 2018.
Convidamos você para um festival de esporte, confraternização, reencontros com
amigos. Muita alegria e oportunidade de rever tantas pessoas queridas como também rever
nossa Escola AUXILIADORA.
Este dia será iniciado com uma celebração eucarística às 8h, animada pelos próprios ex-alunos,
para que sejamos abençoados por Jesus neste evento de alegria, descontração, recordação e
saudades. Em seguida realizaremos o festival de jogos: BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL E
VOLEIBOL.
Como será organizado este dia?
Cada time deverá ser organizado entre amigos, turmas, como desejarem. Formando O SEU TIME
(com o seu uniforme organizado), o capitão ou capitã do time deverá inscrever na tesouraria
do colégio o seu time com o valor de R$ 15,00 por atleta, para as necessidades do evento e a
compra das medalhas que recordarão este dia.
Esta inscrição com o pagamento deverá ser realizada até o DIA 20 DE SETEMBRO. A organização
das tabelas dos jogos será feita pela Coordenação de Esporte após as inscrições.
Para quem desejar passar o dia todo na escola contrataremos uma gostosa feijoada que
será servida às 12h30 no valor de R$ 15,00, porém precisamos que confirmem se desejarão o
almoço até o dia 20 de setembro ao realizar a inscrição do seu time. Sua torcida, amigos e
familiares também poderão participar deste almoço.
Desde já o (a) aguardamos com alegria. Temos certeza de que este dia especial não sairá
dos nossos corações.
Um abraço salesiano,
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