
 
 Comunicado 112/2018 

 Cerimônia de abertura da 16ª Olimpíada RB 
 Campinas, 11 de setembro de 2018 

 
Prezados pais e responsáveis: 
É com muita alegria que convidamos vocês para a cerimônia de abertura da 16ª Olimpíada RB, no dia 14 de setembro,                     
sexta-feira, no Ginásio de Esportes da Unicamp. O início será às 20h, por isso solicitamos a presença dos alunos às                    
19h30 para concentração e organização. Abaixo, encaminhamos algumas orientações para que o evento aconteça com               
segurança e tranquilidade: 

Estacionamento: 
● As famílias poderão utilizar o estacionamento ao lado do Ginásio da Unicamp, bem como as vagas disponíveis no                  

entorno do mesmo. 

Entrada no Ginásio: 
● A entrada no Ginásio deve ser feita, preferencialmente, pelas portas do piso superior, acessadas pelo estacionamento                

principal do Ginásio. 

Ambulatório - Ambulância: 
● O ambulatório, localizado no piso inferior, ao lado da quadra, estará aberto com as nossas atendentes, além de                  

equipe médica, com suporte de ambulância. 

Sanitários e Bebedouros: 
● Os sanitários e bebedouros estão localizados debaixo da arquibancada superior. Os sanitários para cadeirantes estão               

no piso inferior, do lado direito das portas de entrada. 

Segurança: 
● A equipe de segurança da Unicamp dará suporte ao evento, bem como equipe adicional da Iron, que faz a segurança                    

do Colégio. O ginásio da Unicamp é monitorado por câmeras na parte interna e no seu entorno. 

Educação Infantil e 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental 
● Concentração: antes e após o desfile, pais e filhos ficarão na parte inferior da arquibancada, em área reservada,                  

indicada por faixas. Com antecedência, as professoras irão orientar para que formem filas para o início do desfile. 
● Desfile: para maior segurança e tranquilidade no evento, as crianças dessas turmas desfilarão acompanhadas dos               

respectivos pais ou responsáveis (no máximo 2 acompanhantes). Para o desfile, todos, crianças e adultos, deverão                
necessariamente calçar tênis esportivo, para não danificar o piso do ginásio. As crianças estarão com a camiseta da                  
Olimpíada e shorts ou calça do uniforme. Aos acompanhantes, sugerimos que estejam com uma camiseta,               
preferencialmente na mesma cor da camiseta do filho. Obrigatório o uso de tênis. 

● Atenção: os alunos que não estiverem utilizando os trajes e calçados adequados não poderão participar da cerimônia                 
de abertura. 

Ensino Fundamental I (4º e 5º ano), Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

● Concentração: antes do desfile, os alunos devem se concentrar na porta de entrada da quadra, na parte inferior.                  
Após o desfile ficarão sentados em espaço reservado na quadra. 

● Desfile: os alunos dessas turmas desfilarão sozinhos sob a orientação dos professores. Todos devem estar com a                 
camiseta da Olimpíada, shorts ou calça do uniforme e, necessariamente, calçando tênis esportivo para não               
danificar o piso do ginásio. Os alunos serão agrupados pela cor da camiseta. 

● Atenção: os alunos que não estiverem utilizando os trajes e calçados adequados não poderão participar da cerimônia                 
de abertura. 

● Os familiares dessas turmas deverão ocupar a parte superior das arquibancadas. 

A programação está recheada de atrações especiais: desfile dos alunos, apresentações artísticas, desfile da tocha olímpica,                
acendimento da pira e muito mais. 

Nossos funcionários estarão posicionados em pontos estratégicos do Ginásio para passar as orientações necessárias durante               
o evento.  

Contamos com a colaboração e participação de todos para um evento bonito e marcante para os jovens atletas e a                    
comunidade escolar! 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Confirmo a participação do(a) aluno(a) ____________________________________ do __________ turma _______ na           

cerimônia de abertura da 16ª Olimpíada RB, dia 14 de setembro de 2018, às 19h30, no Ginásio de Esportes da Unicamp. 

(    ) Confirmo, também, minha presença para assistir à cerimônia.                                      (    ) Não poderei assistir à cerimônia. 
 

__________________________________________ 

Nome e assinatura do Responsável 

 


