
Salvador, 06 de fevereiro de 2019 

                                 ATIVIDADE EXTRA 2019 - ENSINO FUNDAMENTAL I  

Srs. pais ou responsáveis, 

 As aulas EXTRAS terão início a partir do dia 11/02/2019 (segunda-feira) de acordo com os 

horários de cada turma abaixo.  

ALUNOS DO TURNO VESPERTINO 
NATAÇÃO – Profª Daniele  

1º ANO 2º ANO e 3º ANO  
Terça-feira e Quinta-feira 

 08h20min ás 9h 
Terça-feira e Quinta-feira 

09h às 09h40min 
4º. e 5º. ANO   

Terça-feira e Quinta-feira 
09h40 ás 10h20  

TEATRO – Prof° Guto Veloso 

4° e 5° ano  – Quarta-feira: 09h às 10h40 

FUTEBOL – Escola de Futebol COSTA LYRA             

1º.  ao 5º. Ano - Segunda  e Quarta : 7h40 às 8h30min  

DANÇA - Profª Laisa  

1º.  Ao 5º. Ano  - Segunda-feira  e Quarta-feira  7h40min às 8h30min  

 

Observações Importantes: 

1. O uniforme de cada modalidade deve ser adquirido na Recepção do Colégio sob encomenda. O prazo 
para entrega é de 15 a 20 dias úteis. Até a entrega do uniforme o aluno poderá realizar a natação 
utilizando, maiô ou sunga disponível e o uniforme de Educação Física para as demais modalidades. 

Valores: Maiô e touca – R$85,00 / Sunga e touca – R$75,00 –Conjunto  futsal – R$ 100,00 

                 Conjunto Dança  - R$ 100,00 

- IMPORTANTE: Uso obrigatório de touca e maiô/sunga e óculos para a natação  

   Uso obrigatório de boia de braço para os alunos do fundamental I (1° e 2 ° ano) que não possuem 
vivências aquáticas. 

2. O transporte de vinda e retorno da criança é de responsabilidade da família. 

3. Os pais ou portadores devem aguardar no pátio da Recepção o final da aula. Não é permitido o 
acesso à área dos esportes, bem como fotografias e filmagens. 

4. As crianças deverão estar na Escola no horário da aula e retornar para casa após o término. Não é 
permitido que a criança fique nas dependências da Escola de um turno para outro, por questões de 
segurança.  

A Coordenação está à disposição para maiores esclarecimentos. 
Atenciosamente, 
Supervisão eventos/esportes 
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         Salvador, 06 de fevereiro de 2019 

ATIVIDADE EXTRA  ENSINO  FUNDAMENTAL I –  2019 

 

Srs. pais ou responsáveis, 

 As aulas EXTRAS terão início a partir do dia 11/02/2019 (segunda-feira) de acordo com os 
horários de cada turma abaixo.  

ALUNOS DO TURNO MATUTINO 
NATAÇÃO – Profª Daniele  

4º  e 5º ano AVANÇADO  2° ANO 
Terça-feira e Quinta-feira: 14h às 14h40min Terça-feira e Quinta-feira: 15h20min às 16h 

1° ANO 4º e 5º Ano  INTERMEDIARIO 
Terça-feira e Quinta-feira: 14h40min às 15h20min Terça-feira e Quinta-feira: 16h às 16h40min 

3º. ANO  
Segunda-feira e Quarta-feira: 16h20min ás 

17h10min 
 

TEATRO – Prof° Guto Veloso 

5º Ano– Quinta-feira: 13h50min às 15h30min 
4° ano– Quinta-feira: 15h30min às 17h10min 
FUTEBOL – Escola de Futebol COSTA LYRA             

1º.  ao 3º. Ano - Segunda-feira e Quarta-feira: 13h40 às 14h30min 

4º.  e 5º. Ano -  Segunda-feira  e Quarta-feira : 14h30min às 15h20min  
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Observações Importantes: 

1. O uniforme de cada modalidade deve ser adquirido na Recepção da Escola sob encomenda. O prazo 
para entrega é de 15 a 20 dias úteis. Até a entrega do uniforme o aluno poderá realizar a natação 
utilizando, maiô ou sunga disponível e o uniforme de Educação Física para as demais modalidades.  

Valores: Maiô e touca – R$85,00 / Sunga e touca – R$75,00 /Conjunto de  futsal  - R$100,00, 
Conjunto Dança  R$ 100,00 

 
- IMPORTANTE: Uso obrigatório de touca e maiô/sunga e óculos para a natação.  

   Uso obrigatório de boia de braço para os alunos do fundamental I (1° e 2 ° ano) que não possuem 
vivências aquáticas. 

2. O transporte de vinda e retorno da criança é de responsabilidade da família. 

3. Os pais ou portadores devem aguardar no Pátio da Recepção o final da aula. Não é permitido o 
acesso à área dos esportes, bem como fotografias e filmagens. 

4. As crianças deverão estar na Escola no horário da aula e retornar para casa após o término. Não é 
permitido que a criança fique nas dependências da Escola de um turno para outro, por questões de 
segurança.  

A Coordenação está à disposição para maiores esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 
Supervisão eventos/esportes 
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