ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 2019
Segundo ano
ARTE RECREATIVA
Desenho básico através de diversas
técnicas, noções de pintura e de
artesanato
Terça-feira → 10h05 – 10h55
Terça-feira → 14h40 - 15h30
CAPOEIRA
Quarta-feira →9h00 – 10h00
Sexta-feira → 14h00 – 15h00
DANÇA (Fem. e Masc.)
Jazz, street, moderno, hip hop
Quinta-feira →10h00 – 11h00
Quinta-feira → 15h00 – 16h00

DESPORTIVO
Quinta-feira → 9h00 – 9h50
Terça-feira → 13h00 – 13h50 (F)
Terça-feira → 13h50 - 14h40 (M)
FUTSAL
Sexta-feira → 9h00 – 9h50
Quinta-feira → 13h00 - 13h50 (F)
Quinta-feira → 13h40 - 14h40 (M)
ROBÓTICA
Interessados deverão preencher a
ficha manifestando interesse, pois
os horários dependerão da
formação de turmas. As aulas serão
às segundas-feiras.

TECLADO
Aula s in di vidua is q u e vis a m
des envo lver a mus ica lida de,
coordenação motora fina e
concentração através do estudo do
instrumento e de atividades lúdicas
relacionadas à música.
WALK UP - INGLÊS
Escola de inglês na qual seu filho
poderá desenvolver as habilidades
de estudar uma língua estrangeira
desde pequeno sem sair das
dependências do colégio.

Valores podem ser consultados na secretaria. Como as atividades extracurriculares são desenvolvidas em horários
opostos aos das aulas regulares o aluno deverá comparecer no horário da atividade e ser retirado logo após seu
término. Os alunos matriculados no período integral serão encaminhados para as atividades nos respectivos horários
por nossos funcionários.
Oferecemos estrutura de almoço e de permanência (Day-care) caso o responsável não possa trazer ou retirar o aluno
nos devidos horários. Estes serviços são contratados diretamente na cantina e na secretaria, respectivamente.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do aluno___________________________________________________________________ 2º ano _______
Lembramos que não haverá atividades nos feriados estipulados no calendário geral (nos quais a escola permanecerá
fechada), nos dias em que houver reunião de pais e nas sextas-feiras véspera de festa junina e de Expo Einstein.
( ) Arte recreativa

( ) Dança

( ) Desportivo

( ) Futsal

( ) Capoeira

( ) Teclado - Tenho interesse
( ) Robótica - Tenho interesse
( ) Walk Up - Tenho interesse

Data: _____/_____/____

Assinatura: ________________________________________________________

