COMUNICADO
Sorocaba, fevereiro de 2018.

Ref: Atividades Extracurriculares_ NAEX – Núcleo de atividades extras

Prezados Pais ou Responsáveis,

As atividades extracurriculares oferecem boas oportunidades para as crianças
aperfeiçoarem seus conhecimentos em determinadas áreas de interesse sem saírem do
ambiente escolar, além de proporcionarem o estreitamento de laços entre colegas. Dessa
forma, enviamos a descrição das atividades extracurriculares que serão oferecidas pelo
NAEX em 2018.
INÍCIO DAS AULAS: 06/03/2018

Disposições Gerais

1. As turmas serão abertas com o número mínimo de alunos.
2. Em caso de desistência, o professor responsável pela atividade deverá ser
imediatamente informado pelo Pai ou responsável.
3. Uma vez o aluno inscrito não poderá haver desistência durante o semestre.
4. Os alunos deverão comparecer uniformizados às atividades extracurriculares, de
acordo com o uniforme específico de cada modalidade.
5. Os horários deverão ser respeitados, com possibilidade de tolerância máxima de
atraso de 10 minutos, salvo em casos autorizados pela coordenação.

ATIVIDADES OFERECIDAS
Abaixo, seguem os horários.

ATIVIDADES

DIA

HORÁRIO
TURMAS
4 à 5 anos

DANÇA
FUTSAL
CAPOEIRA
JUDÔ

2ª feira
3ª feira
4ª feira
5ª feira

17h00 às 17h40
17h00 às 17h40
17h00 às 17h40
17h00 às 17h40

HORÁRIO
TURMAS
6 à 10 anos
17h40 às 18h25
17h40 às 18h25
17h40 às 18h25
17h40 às 18h25

DESCRIÇÃO
CAPOEIRA
A capoeira, com suas origens afro-brasileiras, propõem o conhecimento e a
valorização da cultura e da história de nosso país por meio de uma prática corporal
diferenciada, cadenciada pelo som de instrumentos de percussão e do berimbau.

DANÇA
Uma importante forma de expressão cultural que estimula pelos diferentes ritmos, o
desenvolvimento da linguagem corporal, além do resgate da cultura popular.

FUTSAL
O futsal é um esporte coletivo enriquecido pelo trabalho em equipe, que estimula o
aluno a respeitar e interagir em grupo.

JUDÔ
Arte Marcial desenvolvida na escola como uma modalidade esportiva que contribui
para o desenvolvimento de habilidades corporais e sociais, proporcionando o
conhecimento do corpo e suas relações com o espaço.

Valor por Modalidade

TOTAL do SEMESTRE

MARÇO e ABRIL

R$ 180,00

2X R$ 90,00

PROTOCOLO
Ref: Atividades extracurriculares
ATIVIDADE; _________________________
Eu, ___________________________________________________, responsável pelo (a)
aluno (a) ___________________________________________, da série _______, declaro
ter recebido o comunicado referente às aulas extracurriculares (NAEX).
Ao inscrever o (a) aluno (a) em qualquer atividade extracurricular declaro concordar com
as orientações e regras estabelecidas neste informativo.
Sorocaba, _____ de _______________ de 2018

Assinatura do Responsável: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

PROTOCOLO
Ref: Atividades extracurriculares
ATIVIDADE; ____________________________
Eu, ___________________________________________________, responsável pelo (a)
aluno (a) ___________________________________________, da série _______, declaro
ter recebido o comunicado referente às aulas extracurriculares (NAEX).
Ao inscrever o (a) aluno (a) em qualquer atividade extracurricular declaro concordar com
as orientações e regras estabelecidas neste informativo.

Sorocaba, _____ de _______________ de 2018

Assinatura do Responsável: ___________________________________________

