
           Colégio Santo Ivo                   
              Educação Infantil - Ensino Fundamental e Ensino Médio 

 
 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2016. 

 

 Informamos que as “peneiras” para as Turmas de Treinamento de Futsal, Handebol e Basquete iniciarão em 15 de fevereiro 

(2ªfeira). 

 Alunos triados em 2015 não têm vaga garantida para este ano. Precisarão participar novamente da peneira 2016, nos dois  

dias da semana estipulados abaixo. 

 As vagas são limitadas e rigorosamente de acordo com o ano de nascimento dos alunos mencionado abaixo.  

 Confira o horário e o dia de acordo com sua categoria/faixa etária. Os mesmos dias, horários e locais serão os oficiais dos 

treinamentos. Não haverá alteração das datas. O técnico poderá pedir um 3º dia de peneira, caso o número de inscritos seja muito 

grande ou se  necessitar finalização de escolha. 

 Caso tenham interesse em participar dos times do colégio é imprescindível participar das peneiras e aguardar o resultado da 

triagem, de acordo com o número de vagas. A falta no dia da peneira impedirá a participação do(a) aluno(a) na classificação 

(exceto com atestado médico). 

 Solicitamos que os pais não assistam às peneiras nas arquibancadas, para não distraírem e tirarem o foco de seus filhos. 

 O time só será oficializado se forem preenchidas todas as vagas oferecidas (12 futsal /14 handebol / 12 basquete). 

 O protocolo de participação (abaixo) deve ser entregue às assistentes pedagógicas ou respondido por e-mail informando o 

nome do aluno, série e categoria pretendida. 

 

Data das Peneiras Categoria 

 

Faixa Etária 

Nascidos em: 

Horário / Local Nº de Vagas 

19/02 e 26/02 

6ªf 

Futsal 

Sub 8 

2008/2009 

Masculino  

6ªs feiras – 12h25 às 13h15 

SEDE – Técnico Maicoll 

 

12 

15 e 17/02 Futsal 

Sub 10 

2006/2007 

Masculino 

2ªs e 4ªs feiras – 12h25 às 13h15  

12  2ª e 4ªf. SEDE – Técnico Maicoll 

16 e 18/02 Futsal 

Sub 12 

2004/2005 

Masculino 

3ªs e 5ªs feiras – 12h25 às 13h15  

12  3ª e 5ªf. SEDE – Técnico Maicoll 

16 e 18/02 Futsal 

Sub 14 

2002/2003 

Masculino 

3ªs e 5ªs feiras – 16h às 17h  

12 3ª e 5ªf. Unidade II – Técnico Fábio  

16 e 18/02 

3ª e 5ªf. 

Futsal 

 Sub 16 

2000/2001 

Masculino 

3ªs e 5ªs feiras – 17h às 18h 

Unidade II – Técnico Fábio 

 

12 

15 e 17/02 

2ª e 4ªf. 

Handebol 

 

2002/2003/2004/2005 

Feminino 

2ªs e 4ªs feiras – 18h às 19h  

Unidade II – Profª Heide 

 

14 

15 e 17/02 

2ª e 4ªf. 

Basquete 

 

Masculino 

8º ano ao Ensino Médio 

2ªs e 4ªs feiras – 18h às 19h                         

Unidade II – Profª Sandra 

 

12 

 

 Obs: Alunos do INTEGRAL não poderão participar dos times devido ao transporte e/ou aula, exceto se os familiares se com  

prometerem pela locomoção do aluno.  

 Resultado das peneiras: 29 de fevereiro, 2ª feira, às 12h, no mural da SEDE. 

 Início dos treinamentos: 1º de março, 3ª feira. 

 Os alunos selecionados deverão adquirir uniforme do time. Aguardem data para prová-los e adquiri-los sob encomenda.  

 

Atenciosamente, 

                           A Direção  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Protocolo: Peneira para Turmas de Treinamentos - 2016 
 

Aluno (a) ___________________________________________________________________________Ano escolar:  _________ 

 

Categoria :     Futsal Sub______(masc.) /  Handebol _____(fem.)  Basquete ____ (masc.)    Data de Nascimento ____/____/____ 

   

 Autorizo meu (minha) filho (a) a participar da peneira esportiva e estou ciente de que ele (ela) estará sujeito à classificação 

das vagas estipuladas. 

 

     ___________________________                            ______________________________ 

              Fone                                     Assinatura 

 

Se for classificado, a permanência no time estará vinculada à disciplina. 

Na data do início dos treinamentos, os alunos receberão as normas e o esquema de “uniformes 2016”. 


