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Srs. Pais e/ou Responsáveis,  
 

Seu filho fará parte da equipe que disputará importantes 
eventos representando o colégio. 
Teremos um treino específico para a melhoria da qualidade 
individual e do grupo. Contamos com a sua presença e 
colaboração. 
 

Dia: _______/_______/_______   

Horário: _______________________________ 
 

Técnico: _______________________________ 
 

Atenciosamente, 
Equipe Certus 
 

AUTORIZAÇÃO 
Autorizo meu filho __________________________________________ 
a participar dos treinos específicos e eventos representando 
o colégio na categoria sub 08. 
Nome do Responsável: _____________________________________ 
 

Assinatura do Responsável: ________________________________ 

  Srs. Pais e/ou Responsáveis,  
 

Seu filho fará parte da equipe que disputará importantes 
eventos representando o colégio. 
Teremos um treino específico para a melhoria da 
qualidade individual e do grupo. Contamos com a sua 
presença e colaboração. 
 

Dia: _______/_______/_______   

Horário: _______________________________ 
 

Técnico: _______________________________ 
 

Atenciosamente, 
Equipe Certus 
 

AUTORIZAÇÃO 
Autorizo meu filho ________________________________________ 
a participar dos treinos específicos e eventos 
representando o colégio na categoria sub 08. 
Nome do Responsável: ___________________________________ 
 

Assinatura do Responsável: ______________________________ 
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Srs. Pais e/ou Responsáveis,  
 

Seu filho fará parte da equipe que disputará importantes 
eventos representando o colégio. 
Teremos um treino específico para a melhoria da qualidade 
individual e do grupo. Contamos com a sua presença e 
colaboração. 
 
Dia: _______/_______/_______   

Horário: _______________________________ 
 

Técnico: _______________________________ 
 

Atenciosamente, 
Equipe Certus 
 

AUTORIZAÇÃO 
Autorizo meu filho _________________________________________ 
a participar dos treinos específicos e eventos representando 
o colégio na categoria sub 08. 
Nome do Responsável: ___________________________________ 
 

Assinatura do Responsável: ______________________________  
  

Srs. Pais e/ou Responsáveis,  
 

Seu filho fará parte da equipe que disputará importantes 
eventos representando o colégio. 
Teremos um treino específico para a melhoria da 
qualidade individual e do grupo. Contamos com a sua 
presença e colaboração. 
 
Dia: _______/_______/_______   

Horário: _______________________________ 
 

Técnico: _______________________________ 
 

Atenciosamente, 
Equipe Certus 
 

AUTORIZAÇÃO 
Autorizo meu filho ________________________________________ 
a participar dos treinos específicos e eventos 
representando o colégio na categoria sub 08. 
Nome do Responsável: ___________________________________ 
 

Assinatura do Responsável: ______________________________  
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