
“Que a Olimpíada de 2017 fortaleça ainda mais os laços de 
amizade e fraternidade que já nos unem, contribuindo na 
construção de um ambiente saudável de convivência e propício 
para o desenvolvimento de um processo formativo consistente, 
cuja meta seja sempre educar para a vida”. 

Catarinense: o colégio da minha vida. 

TEMA MOTIVADOR: “BIOMAS BRASILEIROS E 

DEFESA DA VIDA” 

 A atividade olímpica da Unidade de Ensino I é uma oportunidade ímpar para 

envolver as crianças em atividades lúdicas, responsáveis por promover diversão, interação 

social e assimilação de regras. A convivência fraterna e feliz desses dias, a partir das 

atividades esportivas e das brincadeiras, proporciona às crianças o desenvolvimento 

integral e harmonioso da personalidade, com significativas aprendizagens e ações 

formativas, as quais desenvolvem as competências relacionais, emocionais e sociais. 

Além disso, a Olimpíada é tempo de interiorizar valores, virtudes, atitudes e 

conhecimentos específicos, que contribuem efetivamente para o desenvolvimento da 

autonomia, do espírito de cooperação e do trabalho em equipe. O engajamento nas 

inúmeras atividades propostas desenvolve capacidades como atenção, concentração, 

imaginação e observação, além do senso crítico e do discernimento entre ação e espera 

paciente. A aquisição de conhecimentos das mais variadas áreas do saber, é claro, também 

fica facilitada pelo clima descontraído, estimulante e agradável. 

É nesse contexto de valores, vivências, formação e aprendizagem que realizamos 

nossa Olimpíada com as crianças da Unidade do Ensino I, há 18 anos, com o objetivo de 

contribuir plenamente para o desenvolvimento integral, formando pessoas de valor, 

solidárias, resilientes, felizes e plenas no exercício da cidadania. 

É gratificante ver tanta energia e o desejo de envolver-se inteiramente nesse 

projeto educativo, que tem, neste ano, o tema motivador “Biomas brasileiros e defesa da 

vida”. O objetivo é colocar em evidência a beleza natural da diversidade do nosso país e 

alertar para o risco da devastação, que quebra a harmonia entre o homem e a natureza, 

entre o criador e a criatura. O mundo é, pois, manifestação do amor criador de Deus para o 

usufruto de todos os seres vivos, assim, temos o compromisso de zelar e cuidar da nossa 

casa comum, que nos acolhe, alimenta e garante a vida. 

Dentro do espírito olímpico e da solidez dos princípios inacianos de educação, 

agradeço pelo empenho da equipe de Coordenação, dos professores e demais 

colaboradores envolvidos no planejamento e na organização deste rico evento, que já é 

tradição no calendário da Unidade de Ensino I. Faço votos para que a execução do projeto 

seja voltada às crianças, em um espaço efetivo de convivência, amizade, respeito e 

aprendizagem. 

 

Paz e Bem! 

 

Afonso Luiz Silva 

Diretor-geral 
  



INFANTIL I, II E II  
 

 

Período: 04, 05,06 e 07 de outubro de 2017. 
 

Participantes: alunos da Educação Infantil  I, II e III. 
                          

Local: dependências do Colégio Catarinense. 
 

Atividades: Caça ao tesouro, corrida de motoca, enchendo o cesto, espaço 

sensorial, sala de psicomotricidade/postural, sala de artes, futebol de pano, 

montagem de lego e muitas outras brincadeiras recreativas e repletas de 

desafios. 
 

Importante: a Olimpíada é uma atividade da programação geral do 

Colégio, portanto, de frequência obrigatória. 
 

Concentração das turmas:  

 

Período matutino, às 07h25min, nos dias 04, 05 e 06 de outubro, nas salas 

de aula. 

Período vespertino, às 13h35min, nos días 04, 05 e 06 de outubro, nas salas 

de aula. 
 

 

Abertura da OLIMPÍADA:  

 

Quarta-feira, dia 04 de outubro, no Ginásio I, com o desfile de todos os 

alunos. 

                                  - 8h30min para o turno matutino 

                                  - 14h para o turno vespertino 

 

 

Encerramento da Olimpíada:  
 

Sábado, dia 07 de outubro, no Ginásio I, às 9h, para todos os alunos. 

 

ENTREGA DE MEDALHAS PARA TODOS OS PARTICIPANTES 

                 



PROGRAMAÇÃO 

  

 
QUARTA-FEIRA - Dia: 04 de outubro de 2017  (MANHÃ)  

 

Desfile de Abertura – Ginásio I, às 8h30min 
 

RECREAÇÃO NOS ESPAÇOS: Caça ao tesouro. 
              

 

 

QUARTA-FEIRA - Dia: 04 de outubro de 2017 (TARDE) 

 

Desfile de abertura – Ginásio I, às 14h  

 

RECREAÇÃO NOS ESPAÇOS: Caça ao tesouro. 

 
 

QUINTA-FEIRA Dia: 05 de outubro de 2017 (MANHÃ)  

RECREAÇÃO NOS ESPAÇOS: Contação de história; Acerte o alvo; 

Bolinha na fita; Grande alvo com pontuação; Roda dos arcos; Caminho 

dos bambolês. 

 

 

QUINTA-FEIRA - Dia: 05 de outubro de 2017 (TARDE) 
 

RECREAÇÃO NOS ESPAÇOS: Contação de história; Acerte o alvo; 

Bolinha na fita; Grande alvo com pontuação; Roda dos arcos; Caminho 

dos bambolês. 

 

 

 

 

 



SEXTA-FEIRA - Dia: 06 de outubro de 2017 (MANHÃ) 

 

RECREAÇÃO NOS ESPAÇOS: Circuito Funcional (Postural); Sala de 

psicomotricidade; Slack line; Sala sustentável; Cineminha.  

 

 
 

SEXTA-FEIRA - Dia: 06 de outubro de 2017 (TARDE)  
 

RECREAÇÃO NOS ESPAÇOS: Circuito Funcional (Postural); Sala de 

psicomotricidade; Slack line; Sala sustentável; Cineminha. 

 

 

SÁBADO - Dia:07 de outubro de 2017 (MANHÃ E TARDE)  

 

Encerramento da Olimpíada para todos os alunos.  

 

GINÁSIO I – 9h  

 


