Cursos Extras e Escola de Esportes
Praticar esportes é fundamental para o bem estar físico e social das crianças e dos jovens que estão em fase de
desenvolvimento e iniciaremos as atividades para a interação das turmas logo após o período de aulas.
Elaboramos uma série de atividades culturais e esportivas para que todos participem com muito entusiasmo!
Verifiquem os horários das aulas e venham fazer a primeira aula experimental gratuita.
Basta preencher o protocolo abaixo e encaminhar devidamente assinado para a coordenação.
ATIVIDADES
MODALIDADE

TURMA

HORÁRIO
3ª feira das 17h30 às
18h30

PROFESSOR

FUTSAL MASCULINO INFANTIL

JARDIM/PRÉ

FUTSAL MASCULINO FUND I

1º ao 5º Ano

2ª feira das 12h30 às
13h30

Thiago

FUTSAL MASCULINO FUND II

6º ao 9º Ano

2ª feira das 13h30 às
14h30

Thiago

FUTSAL MASCULINO ENS.MÉDIO

1º ao 3º Médio

3ª feira das 13h30 às
14h30

Thiago

VOLEIBOL MISTO

8º ao 3º Médio

5ª feira das 13h30 às
14h30

Thiago

BASQUETE MISTO

9º ao 3º Médio

5ª feira das 14h30 às
15h30

Thiago

JUDÔ

ED.INFANTIL
Mat, Jardim e Pré

6ª feira das 15h às 16h

Eduardo

JUDÔ

1º ao 5º Ano

6ª feira das 12h30 às
13h30

Eduardo

JUDÔ

6º ao Médio

6ª feira das 13h30 às
14h30

Eduardo

ED.INFANTIL
Mat, Jardim e Pré

2ª feira das 15h às 16h

Victória

DANÇA BALLET/JAZZ

1º ao 5º Ano

2ª feira das 13h às 14h

Victória

DANÇA BALLET/JAZZ/STREET
DANCE

6º ao Médio

2ª feira das 14h às 15h

Victória

VIOLÃO

1º ao 5º Ano

2ª feira das 12h às 13h

Paulo

VIOLÃO

6º Ano ao Médio

2ª feira das 13h30 às
14h30

Paulo

1º ao 9º Ano

2ª feira das 13h30 às
14h 30

Levi

BALLET

TÊNIS

Thiago

Valor R$ 50,00 cada curso 1 X por semana mensalmente
*Para 2 cursos realizados haverá um desconto de 10% no segundo curso
*Para início os alunos poderão participar da primeira aula gratuitamente de acordo com o quadro de horários e em seguida
efetivar a sua matrícula na secretaria através do primeiro pagamento para frequentar regularmente os cursos.
Início das turmas: Dia 11/03/19 segunda-feira
*Solicitamos que para a participação da aula experimental preencham a autorização abaixo para a organização dos
grupos e entregar até o dia 08/03/19 para a coordenação.
*Os alunos que não estiverem inscritos não poderão participar das aulas experimentais.

INSCRIÇÃO
Eu ______________________________ responsável pelo(a) aluno(a) ______________________________________________________
do ____ ano está autorizado(a) a participar das atividades extras e esportivas e enviarei o pagamento da mensalidade
juntamente com esse protocolo.
( ) Futsal ( ) Vôlei ( ) Violão ( ) Judô ( ) Dança ( ) Basquete ( ) Tênis
Data: __/__/__

Ass. Responsável _____________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO
Eu ______________________________ responsável pelo(a) aluno(a) ______________________________________________________
do ____ ano está autorizado(a) a participar das atividades extras e esportivas e enviarei o pagamento da mensalidade
juntamente com esse protocolo.
( ) Futsal ( ) Vôlei ( ) Violão ( ) Judô ( ) Dança ( ) Basquete ( ) Tênis
Data: __/__/__

Ass. Responsável _____________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO
Eu ______________________________ responsável pelo(a) aluno(a) ______________________________________________________
do ____ ano está autorizado(a) a participar das atividades extras e esportivas e enviarei o pagamento da mensalidade
juntamente com esse protocolo.
( ) Futsal ( ) Vôlei ( ) Violão ( ) Judô ( ) Dança ( ) Basquete ( ) Tênis
Data: __/__/__

Ass. Responsável _____________________

