
   

 

   

 

EQUIPES ESPORTIVAS 2020 

TESTE DE SELEÇÃO  

 
 

 

 

 
 

 

Contagem, 04 de fevereiro de 2020. 
 

Senhores pais e responsáveis, 
 

O Colégio Santo Agostinho - Contagem convida seus alunos para participarem dos testes para a formação 

das equipes esportivas. 

 
Informamos a todos que: 

 

• As equipes são formadas exclusivamente por alunos do Colégio e participam de torneios, 

competições e intercâmbios. 

• Os alunos interessados deverão passar por uma avaliação a partir de 10 de fevereiro, segunda-

feira. 

• As vagas são limitadas e determinadas pelos técnicos de cada modalidade. 

• O(a) aluno(a) deverá comparecer no local indicado, acompanhado ou não pela família e estar com 

o vestuário adequado (bermuda ou short, camiseta e tênis), nos dias e horários informados no 

quadro abaixo, com pontualidade, para que consigamos cumprir os prazos preestabelecidos para 

a formação do grupo de atletas. 

• Os estudantes selecionados serão efetivados e iniciam os treinos a partir do dia 27/02 no dia 

e horário de sua modalidade e categoria. 

 

Segue o quadro de horários para os TESTES DE SELEÇÃO para os alunos  
de acordo com a faixa etária: 

 

Esporte 
Ano 

Nascimento 
Dias dos testes Dias de Treinos e Horários Técnico 

 
Local 

BASQUETE 
Masculino 

2010* (a partir 
do 5º ano), 
2009 e 2008 

10, 13, 17 e 
20/02 

2ª feira das 18h30 às 20h00; 
5ª feira das 17h30 às 19h00. 

André 
Rocha 

Quadras 
2007, 2006 e 
2005 (Ensino 
Fundamental) 

10, 13, 14, 
17, 20 e 21/02 

2ª feira das 20h00 às 21h00; 
5ª feira das 19h00 às 20h00; 
6ª feira das 17h30 às 19h00; 

2005 (Ensino 
Médio), 2004, 
2003 e 2002 

10, 13, 17 e 
20/02 

2ª feira das 17h30 às 18h30; 
5ª feira das 19h30 às 21h00. 

FUTSAL 
Masculino 

2010* (a partir 
do 5º ano) e 

2009 

11, 13, 14, 18, 20 
e 21/02 

3ª feira das 18h30 às 20h; 
5ª feira das 19h às 20h; 
6ª feira das 18h às 19h30. 

Anderson 

 
 
 

Quadras 

2008, 2007, 
2006, e 2005 

11, 13, 14, 18, 20 
e 21/02 

3ª feira das 20h às 21h30; 
5ª feira das 20h às 21h; 
6ª feira das 19h30 às 21h. 



   

 

   

 

HANDEBOL 
Feminino 

2010* (a partir 
do 5º ano) 

2009 e 2008 

10, 12, 14,17, 19 
e 21/02 

2ª feira das 19h às 20h; 
4ª feira das 18h30 às 20h; 
6ª feira das 18h às 19h30. 

Guilherme 

 
 
 
 
 

Quadras 
2007 e 2006 

10, 12, 14,17, 19 
e 21/02  

2ª feira das 19h às 21h; 
4ª feira das 19h30 às 21h30; 
6ª feira das 19h30 às 21h. 

2005, 2004, 
2003 e 2002 

10, 12, 14,17, 19 
e 21/02  

2ª feira das 19h às 21h; 
4ª feira das 19h30 às 21h30; 
 6ª feira das 19h30 às 21h. 

VOLEIBOL 
Feminino 

2010* (a partir 
do 5º ano) 

2009 e 2008 

11, 13, 14, 18, 20 
e 21/02 

3ª feira das 18h30 às 19h30; 
 5ª feira das 18h às 19h30; 
 6ª feira das 18h às 20h. 

Maria 
Carolina 

 
 
 
 

Quadra 
de Vôlei 2007 e 2006 

11,13,14,18,19 e 
21/02 

3ª feira das 19h30 às 21h30; 
5ª feira das 19h30 às 21h. 
6ª feira das 18h às 20h;  

2005, 2004, 
2003 e 2002 

11,13,18 e 20/02 

 
3ª feira das 19h30 às 21h30; 
5ª feira das 19h30 às 21h. 
 

GINÁSTICA 
Masculino e 

Feminino  

2013*, 2012, 
2011 e 2010 

10, 11 e 13 2ª, 3ª e 5ª feira 
18h às 
19h00 Dayane 

Ferreira 

 
 

Salão 
Mandela 

2009 e 2008 17,18 e 20 2ª, 3ª e 5ª feira  
19h00 às 
21h  

 
*Os estudantes que nasceram no ano de 2010 só poderão participar dos testes de seleção para as 
modalidades de quadra (basquetebol, futsal, handebol e voleibol) se estiverem matriculados no 5º 
ano do Ensino Fundamental I. 
 
** Os estudantes que nasceram no ano de 2013 só poderão participar dos testes de seleção para a 
modalidade de Ginástica se estiverem matriculados a partir do 2º ano do Ensino Fundamental I. 
 

 

Observações: 
 
1. Os testes são gratuitos e exclusivos para alunos do Colégio. 

2. Os estudantes deverão inscrever-se previamente no site do Colégio até o dia 12/02/2020. 

3. Os estudantes poderão fazer testes em mais de uma modalidade e será permitido participar de 

mais de uma modalidade esportiva no decorrer do ano. 

4. A participação em todos os dias dos testes é fundamental para a avaliação dos alunos. 

5. Os atletas das equipes de 2019 também deverão se inscrever e participar dos testes de seleção 

para uma avaliação de permanência nas equipes. 

6. A lista com a divulgação dos atletas selecionados será afixada no Deptº de Educação Física e no site 

do Colégio. 

7. Durante o ano, os treinamentos acontecerão em horário extraturno, das 17h30 às 21h30 nos mesmos 

dias e horários da realização dos testes. Cada modalidade possui seu dia de treino específico durante 

a semana e cada categoria possui seu horário específico de treino. Esses horários poderão sofrer 

alterações de acordo com a evolução dos alunos. 

8. As vagas nas equipes serão preenchidas de acordo com as necessidades e vagas estipuladas pelos 

técnicos. 



   

 

   

 

9. Em caso de chuva, os testes do dia serão cancelados e havendo possibilidade faremos a remarcação.  

 

 

Para outros esclarecimentos, gentileza entrar em contato: 

 

     Leonardo Nunes de Lima Campos 
     E-mail: leonardo.campos@santoagostinho.com.br 

 

 

Atenciosamente, 

 

LEONARDO NUNES DE LIMA CAMPOS 
Coordenador das Equipes Esportivas 

 

mailto:leonardo.campos@santoagostinho.com.br

