
 
 

 
 

VENHA JOGAR VOLEIBOL 

  

ASSUNTO: Testes para equipe de voleibol 

Prezados Pais ou responsáveis: 
 

Nos dias 6, 7 e 9 de fevereiro teremos aqui no CNSD testes seletivos para a formação da 
equipe de voleibol pré-mirim feminino e masculino, aqueles nascidos nos anos de 2005 e 

2006. O objetivo desse evento é proporcionar a prática da modalidade de voleibol, de forma 

lúdica e prazerosa, oferecendo momentos especiais de experiências e aprendizado. 
Os alunos selecionados, por apresentarem aptidão para esse esporte, poderão participar de 

alguns treinamentos e, no futuro, formarão as equipes pré-mirim feminina e masculina do 
CNSD. Nossas equipes treinam sistematicamente e esses treinamentos não têm custos 

financeiros para as famílias, sendo que o objetivo é contribuir para a formação de nossos 
alunos, desenvolvendo habilidades e competências importantes para uma educação integral, 

criando o hábito da atividade física, importante na melhoria da qualidade de vida. 

Sobre os testes: Os testes acontecerão às segundas, terças e quintas nas datas programadas. 
Datas: 06/02 (segunda-feira), 07/02 (terça-feira) e 09/02 (quinta-feira). 

Horários: 18h30 às 19h30 
Local: Ginásio Poliesportivo  

Professor responsável: Álvaro Celso 

    Maiores informações no Setor de Esportes, ou com o professor Álvaro 98613-
8135, responsável pelas equipes pré-mirim e mirim de voleibol feminina e 

masculina. 

  

 
 

VENHA JOGAR VOLEIBOL 
  

ASSUNTO: Testes para equipe de voleibol 

Prezados Pais ou responsáveis: 
 

Nos dias 6, 7 e 9 de fevereiro teremos aqui no CNSD testes seletivos para a formação da 
equipe de voleibol mirim feminino, aqueles nascidos nos anos de 2003 e 2004. O objetivo 

desse evento é proporcionar a prática da modalidade de voleibol, de forma lúdica e prazerosa, 
oferecendo momentos especiais de experiências e aprendizado. 

Os alunos selecionados, por apresentarem aptidão para esse esporte, poderão participar de 

alguns treinamentos e, no futuro, formará a equipe mirim feminina do CNSD. Nossa equipe 
treina sistematicamente e esses treinamentos não têm custos financeiros para as famílias, 

sendo que o objetivo é contribuir para a formação de nossos alunos, desenvolvendo habilidades 
e competências importantes para uma educação integral, criando o hábito da atividade física, 

importante na melhoria da qualidade de vida. 

Sobre os testes: Os testes acontecerão às segundas, terças e quintas nas datas programadas. 
Datas: 06/02 (segunda-feira), 07/02 (terça-feira) e 09/02 (quinta-feira). 

Horários: 19h30 às 21h 
Local: Ginásio Poliesportivo  

Professor responsável: Álvaro Celso 
    Maiores informações no Setor de Esportes, ou com o professor Álvaro 98613-

8135, responsável pela equipe mirim de voleibol feminina. 

  

  

 
 
 
 



 
VENHA JOGAR FUTSAL 
 
FAÇA PARTE DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DO CNSD 
 
 
 

Terças e quintas: Sub 15 nascidos em 2002 e 2003; 
Quartas e sextas: Sub 13 nascidos em 2004, 2005 e 2006. 
Os treinos são de 18:30 às 20:30. 
 


