
São Paulo, 08 de junho de 2010. 

 

Senhores Pais e Responsáveis, 

 

 Em virtude da Copa do Mundo 2010, o Colégio Santa Clara adotou alguns 

procedimentos para os dias de jogo da seleção brasileira na competição: 

 

 Haverá transmissão dos jogos da seleção brasileira em telão instalado no pátio; 

 Além do uniforme os alunos estão autorizados a freqüentar as aulas e 

dependências do Colégio trajando a camiseta da seleção brasileira ou outras 

camisetas com as cores nacionais. APENAS NOS DIAS DE JOGOS DA 

SELEÇÃO BRASILEIRA; 

 Não será permitido o uso de instrumentos de incentivo à torcida como: cornetas, 

apitos, tambores, etc.; 

 Caso opte por buscar seu (sua) filho (a) para assistir ao jogo em família, favor 

enviar por escrito, com um dia de antecedência, uma solicitação, onde deve 

constar nome do aluno(a) e horário de saída (adotar os horários que são 

apresentados abaixo).  

o Educação Infantil e Ensino Fundamental I, enviar autorização na agenda 

do aluno.  

o Ensino Fundamental II e Ensino Médio enviar a autorização em uma 

folha avulsa, mesmo os alunos que possuem cartão azul. 

o Não aceitaremos autorização de saída via e-mail ou por telefone.  

 

 Tais procedimentos são adotados para garantir a segurança de nossos alunos. 

 

JOGOS E HORÁRIOS: 

 

 TERÇA, 15/06, Brasil x Coréia, às 15h30min. A escola vai liberar os alunos a 

partir das 15h. 

 

 SEXTA, 25/06, Brasil e Portugal, às 11h. A escola vai liberar os alunos às 10h. 

No caso dos alunos do período vespertino haverá tolerância de entrada até às 

13h50min. 

 

 NA SEGUNDA FASE (OITAVAS DE FINAL), o jogo ocorrerá na segunda ou 

terça-feira, dependendo da posição de classificação da seleção brasileira na 

competição.  

 

o Caso o jogo ocorra na SEGUNDA, 28/06 às 15h30min, a escola vai 

liberar os alunos do período vespertino a partir das 15h e as aulas dos 

alunos de Ensino Médio serão suspensas nesse dia. (Haverá reposição 

dessas aulas na terça-feira, dia 29/6).  

o Caso a partida ocorra na TERÇA, 29/06, às 15h30min, a escola vai 

liberar os alunos a partir das 15h. 

 

Gratos pela compreensão, 

 

Equipe Técnica do Colégio Santa Clara. 


