
                                                                               

                         Salvador, 30 de janeiro 2019 

ATIVIDADES ESPORTIVAS 

Srs. Pais ou Responsáveis,  

A prática esportiva como instrumento educacional visa o desenvolvimento integral das 
crianças, jovens e adolescentes, capacita o sujeito a lidar com suas necessidades, desejos 
e expectativas, de forma que o mesmo possa desenvolver as competências técnicas, 
sociais e comunicativas, essenciais para o seu processo de desenvolvimento individual e 
social. A busca por uma educação integral é essencial para a formação dos nossos 
educandos e uma maneira de incentivo aos nossos alunos é buscar o desenvolvimento 
nos esportes.  

A atividade esportiva extra é oferecida aos alunos em turno oposto ao que estuda, por 
adesão.  

A inscrição e pagamento de uma taxa anual deverá ser realizada diretamente no setor 
financeiro do colégio. O aluno só poderá participar de UMA modalidade esportiva e as 
turmas serão formadas e mantidas com um mínimo de 10 (dez) alunos por turma/esporte.  

O estudante poderá optar também por fazer o TEATRO, além de uma modalidade 
de esporte. 

 
As Inscrições já estão sendo realizadas desde o ato da matrícula e serão  

encerradas no dia 08 de fevereiro/2019. Algumas modalidades já estão com vagas 
esgotadas. 

INÍCIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXTRAS: DIA 11 DE FEVEREIRO/2019  

 Os horários serão enviados após a formação das turmas. O uniforme para a prática 
esportiva deverá ser adquirido na recepção do Colégio sob encomenda.  

MODALIDADES:

1. Dança ( Jazz)  – Profª Laisa  

2. Natação – Profª Daniele 

3. Futsal – Profº Jair  

 4. Academia ( a partir do 8º ano) 

5. Teatro – Profº Guto Veloso (a partir do 
4ºano)    

. 

Atenciosamente, 

Supervisão de Eventos/Esportes 
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