Uma oportunidade que o Aikido não pode desperdiçar!
As II jornadas Nacionais de Aikido para Crianças e Jovens no Clube de Pessoal da Siderurgia Nacional, dia 2
novembro, serão uma oportunidade única de publicitar a nossa arte, transmitindo igualmente uma mensagem de
solidariedade aos nossos mini- Aikidocas.
A imagem da instituição Operação Nariz Vermelho poderá levar o nome do Aikido por todo o país.
Para que tal aconteça, será de extrema importância que todos possamos contribuir com a nossa ajuda.
A partilha nas redes sociais do cartaz do evento é fulcral, tanto pelos Aikidocas como pelas suas famílias. Os
instrutores são o rosto da nossa Arte perante os praticantes e os seus respectivos familiares. Se os instrutores
demonstrarem aos seus alunos e familiares o seu entusiasmo em relação a este evento, será muito natural que a
participação no evento e as partilhas do mesmo nas redes sociais sejam muito significativas.
O Aikido pode ter uma intervenção muito positiva na educação e formação dos nossos jovens.
Este evento não é de nenhuma associação em particular, É UM EVENTO DE TODOS NÓS, que poderá trazer muitos
benefícios a TODOS, independentemente dos grupos ou associações a que cada um possa pertencer.
O objectivo de levar o Aikido às escolas (como fazem outras Artes Marciais)

como atividade extra-curricular

pode ser viável, dependendo do esforço e do trabalho realizado por todos.
Por fim pedimos a todos os instrutores que nos enviem com a maior brevidade o número de alunos (e respectivas
idades) de modo a que nos possamos organizar.
A Federação irá suportar todas as despesas relativas aos almoços e lanches de todas as crianças que participarem
no evento. Por favor, transmitam isto aos encarregados de educação de forma clara.
Como devem compreender a percepção de quantas crianças participarão no evento é de extrema importância.
Vamos ajudar a causa "Operação Nariz Vermelho"!
Partilhem e peçam a outros que também o façam!
Ajudem-nos a levar o Nome do AIKIDO mais longe!
Se todos ajudarmos será muito mais fácil.
Os dados deverão ser enviados para os seguintes E-mail:
Alexandre Francisco

fpaikido.kids@gmail.com

Tel 916827325

José Carlos Barata

jbarata1@hotmail.com

Tel 918657349

Alexandra Rodrigues

nikio@sapo.pt

Tel 913414928

