
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - INICIAÇÃO AO ESPORTE E À ARTE – 2018 –

VESPERTINO (os alunos que estudam de manhã na Educação Infantil)  

1º SEMESTRE 

 
 

ATIVIDADE 
 

PROFESSOR (A) 
 

DIA 
 

HORÁRIO 
 

TURMAS 
 

OBSERVAÇÕES 

FUTSAL VINICIUS SÁBADO 10 h 10 min 
às 

11 h 
 

Educação Infantil III Vir uniformizado com a camiseta 
da escola, shorts adequado, 
meião e tênis de futsal. Trazer a 
garrafinha de água. 

 
PATINAÇÃO 

 
ARTÍSTICA 

(todos) 

 
 

NOEMI 

 
 

SÁBADO 

 
INICIANTE 
13h -14h  

 

 
 

 
Educação Infantil III 

 
Vir uniformizado com a camiseta 
da escola. Trazer o PATINS  
(INICIANTE) que deverá ser 
providenciado  através do site  
http://www.patinsrye.com.br/ 
O Patins deverá ser 3 números 
maior que o número do calçado. 
No decorrer do ano teremos 
algumas apresentações de  
patins e será necessário 
providenciar o figurino 

 
Alunos que já 

fizeram 
patinação 

 
14h-15h 

 

 
 

BALLET 

 
 
 
       BEATRIZ 

 
 
 
TERÇA E 
QUINTA 

15h10 – 16 h 
 
 
 
16h – 16h 50 

INFANTIL II  
INFANTIL III 
 
 
INFANTIL I FASE I 
INFANTIL I FASE II 

Vir com collant, saia, meia e 
sapatilha. 
Prender o cabelo com coque e 
colocar a redinha. 
Trazer garrafinha com água. 

 
 
 

JUDÔ 

 
 
 

FÁBIO 

 
 

SEGUNDA E 
SEXTA 

 
 

15h – 15h50 
 
 
 

 
Infantil I fase I 
Infantil I fase II 

Infantil II e 
 Infantil III 

 

 
Vir uniformizado com o kimono 

e adquirir a  faixa da cor 
solicitada pelo professor. Trazer 

a garrafinha de água. 

      

       
 OBSERVAÇÕES GERAIS 

 As atividades iniciarão na quinta-feira dia 15/02. 

 Os alunos deverão vir uniformizados conforme a orientação de cada atividade.  

 A ficha de inscrição deverá ser entregue até 15/02/2017 (quinta-feira) para a coordenadora ou para o(a) 

professor(a) do projeto. 

 A entrada e saída dos alunos será pela recepção da escola (entrada principal) na Rua Rui Barbosa. 

 A atividade de Judô será na Sala de Vivência (piscina) com entrada e saída pela porta principal da piscina e será 

acompanhada de uma auxiliar. 

 A atividade de Futsal será no Ginásio de Esportes com entrada e saída pela porta principal do Ginásio e será 

acompanhada de uma auxiliar. 

 A atividade de Patinação Artística será no Ginásio de Esportes com entrada e a saída dos alunos  pela recepção 

da escola (entrada principal) na Rua Rui Barbosa. 

 A frequência dos alunos será monitorada pelo livro de chamada do professor.      

 Solicitamos aos pais e ou responsáveis pelos alunos que cheguem, no máximo, com 10 minutos de 

antecedência e que não os deixem esperando além de 15 minutos, após o término do projeto. 

 O aluno que tiver mais do que três faltas sem justificativa, perderá a vaga na atividade. 

 

 

  

http://www.patinsrye.com.br/


CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - INICIAÇÃO AO ESPORTE E À ARTE – 2018 –

VESPERTINO (os alunos que estudam de manhã na Educação Infantil)  

1º SEMESTRE 

 
 

 

 FICHA DE INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE INICIAÇÃO AO ESPORTE E À ARTE 2018 

Aluno (a): _________________________________________________________________ 

Turma:________________________      Turno:         matutino          vespertino 

Nome dos pais ou responsáveis:______________________________________________ 

Telefone de contato: _______________________________________________________ 

Atividades que irá participar_______________________________________________________________ 

 A ficha das atividades do 1º semestre deverá ser entregue até dia 15/02/2018.                                                           

                                                                                   ___________________________________ 

                                                                                    Assinatura dos pais ou responsáveis 


