
 
[Fundamental 2 e Médio] Convite para a Semana dos Jogos 
Anglo 21 - SEJA 21  
 
Prezadas famílias  
 
É com grande entusiasmo que convidamos todos para o nosso 2º SEJA 21 – 
Semana dos Jogos Anglo 21, que acontecerá entre os dias 18 e 24/8, com a 
participação dos alunos do Ensino Fundamental 1, 2 e Ensino Médio.  
Nosso objetivo com esse evento é incentivar a prática de atividades corporais, 
promovendo um ambiente de participação, colaboração e confraternização.  
Ele está organizado em dois momentos:  
1 – Abertura do SEJA 21 | Sábado, 18/8  
2 – Jogos Internos | Segunda a sexta-feira, 20 a 24/8  
 
Contamos com a animação e presença de vocês pais no evento de abertura!  
 
Abertura do SEJA 21 | 18/8  
 
8h às 9h | Cerimônia de abertura  
9h às 12h:  
a- Ensino Médio: início dos jogos de futsal e handebol  
b- Fundamental 2: início dos jogos de vôlei  
c- Fundamental 1: aulas abertas e festival envolvendo as atividades 
complementares (judô, dança, esgrima, ginástica e circo). O horário de cada 
atividade será informado em breve.  
 
Jogos Internos  
 
Ensino Fundamental 1: os Jogos Internos acontecerão para os 2os aos 5os anos 
entre os dias 20 e 24/8 durante o horário regular de aulas, e serão propostas 
as seguintes modalidades: gol a gol, futebol de buraco, limpa a casa, 
queimada campo e quatro cantos, resgate e resgate quatro cantos, pique-
bandeira e pique-bandeira quatro cantos, invasão, queimada russa (time e 
individual), flag, dodgeboll, queimada da vida, corredor polonês, boliche, 
mini futebol, bola ao cesto.  
 
Ensino Fundamental 2: nos dias 20 e 21, no horário regular de aulas, as 
atividades propostas serão oficinas de dança e capoeira, basquete de rua, 
futsal, voleibol, tênis de mesa individual e em duplas, mini-handebol e 
xadrez.  
 
Ensino Médio: os jogos serão nos dias 22 e 23/8, das 14h às 17h30, e as 
modalidades serão futsal, handebol, vôlei, tênis de mesa, tênis de mesa de 
duplas, bola ao cesto, xadrez e atletismo 50 metros livres.  
Ressaltamos que a participação nos jogos internos é restrita a alunos e 
professores, e que a rotina dos horários de lanche e almoço não será alterada.  
 
Estamos bastante envolvidos e animados com o SEJA 21, e contamos com a 
presença e participação de todos!  



 
 
Atenciosamente,  
Equipe de Educação Física 
 


