
CAMPEONATO DE FUTEBOL INFANTIL – INFORMAÇÕES
(1º ao 6º ano do Ensino Fundamental)

O campeonato de Futebol Infantil é realizado há mais de 30 anos, no campo de grama sintética da escola, com alunos 
do 1º ao 6º ano do Ensino Fundamental, com jogos animados e emocionantes, sempre marcados pelo respeito e 
companheirismo de nossos alunos.

INSCRIÇÕES
Período e local: 01/03 e 02/03 (Salão do Centro Cultural), das 7h às 18h e de 05/03 a 29/03 (Central de Atendimento). 

ORIENTAÇÕES E NORMAS ESTIPULADAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL
1) As inscrições serão realizadas por ordem de chegada, mediante a apresentação da ficha de inscrição preenchida e 
assinada pelo responsável. 
2) As vagas são limitadas de acordo com a dinâmica de cada atividade. 
3) No caso de não haver um número de alunos suficiente para o funcionamento de uma atividade, a mesma poderá não 
se iniciar ou ser cancelada durante o ano letivo.
4) No ato da inscrição será cobrado uma taxa única no valor de R$195,00 (cento e noventa e cinco reais). Os pagamentos 
poderão ser realizados via 2 cheques em 2 (1+1) parcelas, com o vencimento para o dia da inscrição e outro para o dia 
05/04/18, nos valores de R$97,50. 
5) O uniforme será confeccionado conforme o tamanho solicitado pelo responsável. Não haverá troca. 
6) A equipe do aluno/atleta será definida pela comissão do Setor de Esportes. Não haverá troca de equipes.  
7) As rodadas do Campeonato de Futebol Infantil somente poderão ser adiadas pela organização do campeonato (Setor 
de Esportes) em caso de falta de condições para realização da mesma.

DIAS E HORÁRIOS OFERECIDOS
O Campeonato de Futebol Infantil que acontecerá nos campos de grama sintética, aos sábados (2 sábados por mês, 
conforme cronograma que será enviado posteriormente), com início às 7h30. 

INÍCIO DO CAMPEONATO
No dia 19/05, conforme a tabela que será enviada posteriormente, nos campos de grama sintética. 

 

Para mais informações: esporte.abel@lasalle.org.br

ATIVIDADE EXTRACLASSE LA SALLE ABEL



CAMPEONATO DE FUTEBOL INFANTIL - FICHA DE INSCRIÇÃO
(1º ao 6º ano do Ensino Fundamental)

Eu, __________________________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a) 
     (Nome do(a) Responsável)
__________________________________________________________ do ______ ano de escolaridade, turma ___, 
data de nascimento (do aluno) ______/_____/_______, confirmo a inscrição e o autorizo  a participar do Campeonato 
de Futebol Infantil que acontecerá nos campos de grama sintética, aos sábados (2 sábados por mês, conforme a tabela 
que será enviada posteriormente), com início às 7h30. 

DADOS DO(A) ALUNO(A)
Tamanhos do uniforme: �6  � 8  �10  �12  �14  �P   
(Atenção: não haverá troca de tamanho) 
O(a) aluno(a) é goleiro(a)?  �SIM   �NÃO
O(a) aluno(a) jogou em 2017?  �SIM   �NÃO
O responsável gostaria de ser técnico?  �SIM   �NÃO

DADOS DOS RESPONSÁVEIS
Nome: ______________________________________ Email: _____________________Celular: _________________

Nome: ______________________________________ Email: ______________________ Celular: _______________
 
ATENÇÃO: 
1) No ato da inscrição será cobrado uma taxa única no valor de R$195,00 (cento e noventa e cinco reais). Os pagamentos 
poderão ser realizados via 2 cheques em 2 (1+1) parcelas, com o vencimento para o dia da inscrição e outro para o dia 
05/04/18, nos valores de R$97,50. 
2) O uniforme será confeccionado conforme o tamanho solicitado pelo responsável. Não haverá troca. 
3) A equipe do aluno/atleta será definida pela comissão do Setor de Esportes. Não haverá troca de equipes.  

Data: ___/___/2018.

         _______________________________                       ________________________________
Assinatura do Responsável                                                Assinatura do Aluno

----------------   -----------------------------------------------      ------------------------------------------       ----------------------

RECIBO
Recebemos do(a) aluno(a) __________________________________________________ a importância de R$195,00 
(cento e noventa e cinco reais) referente a taxa única do Campeonato de Futebol Infantil, que acontecerá aos sábados (2 
sábados por mês, conforme a tabela que será enviada posteriormente), iniciando às 7h30, nos campos de grama sintética. 
Início do Campeonato: 19/05/18.

Niterói, ____ de ________________ de 2018.

Tesouraria

ATIVIDADE EXTRACLASSE LA SALLE ABEL


