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Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2021. 

 

Assunto: Olimpíada Mirim CIC 

Estimados Responsáveis,  

O Colégio Vicentino da Imaculada Conceição, como forma de contribuir para a formação de um 

cidadão que não se distancie da ética e que saiba respeitar o outro, tornando uma sociedade 

mais justa, igualitária e humana, realizará os jogos das Olimpíadas Mirim CIC.  

Como acontecerá? 

A nossa Olimpíada Mirim CIC será dividida em etapas: 

Abertura 

Nossos estudantes participarão de um breve momento de abertura, amanhã, dia 10/08. Com 

Hino Nacional e juramento. 

Primeira etapa 

Toda a Educação Infantil e o 1º ano vivenciarão entre os dias 10 e 20 de agosto, durante as 

aulas de educação física, competições numa perspectiva educativa e colaborativa. 

Os professores especialistas de Educação Física prepararão atividades dinâmicas que marcarão 

esse momento singular. 

Perspectiva solidária 

O direito de todos à educação pode e deve ser impregnado pelo espírito de caridade cristã, 

com atitudes de amor e compaixão com especial atenção aos mais fragilizados, praticando a 

solidariedade.  

Sabendo que nossa cidade tem tido temperaturas baixas nas últimas semanas, convidamos 

toda a família vicentina para participar da campanha de doação de agasalhos.  

Nosso objetivo é formar cidadãos autônomos, conscientes e comprometidos com a 

transformação social. 

*Os agasalhos recebidos serão distribuídos para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. 

Segunda etapa 

Para marcar o encerramento desse momento tão especial, os estudantes receberão a medalha 

de participação durante o sábado letivo (de maneira remota), marcado para o dia 21 de 

agosto.  

As professoras enviarão pela agenda (em segredo), no dia 18 de agosto, a medalha lacrada 

para que o responsável possa realizar a cerimônia de premiação em conjunto com todas as 

famílias através da plataforma Teams no dia 21. 

Para criar um ambiente de solenidade e alegria, sugerimos que as famílias providenciem a 

bandeira do Brasil para o momento do Hino Nacional. 
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Confira os horários: 

 

 

 

 

 

*O link estará disponível no calendário do Teams. 

 

Orgulhamos-nos em contar com a parceria das famílias nessas ações para a formação de um 

ser humano melhor e, como consequência, um mundo melhor para todos. 

 
 
 
 
 

                    Atenciosamente, 
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Maternal 2 e 3 9h 

Infantil 1 10h 

Infantil 2 11h 

1º ano 12h 

Nara Curty 

Coordenadora Pedagógica 

Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental 

Sheila Siqueira 

Orientadora Educacional 

  Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental 

(21)98226-4666 


