
 
 
 
 

 

Maceió, 15 de Fevereiro de 2016. 
 

-Informativos- 
I -Atividades Extraclasse- 

Do 3º ao 5º Ano- 
- Futsal – Do 3º ao 5º Ano 
-Judô – Do 3º ao 5º Ano 
-Coral / Flauta – 4ºs , 5ºs, 6ºs e 7ºs Anos 
-Dança Moderna – 4ºs e 5ºs Anos 
 
Senhor(es) Pai(s) ou Responsável, 
 

Durante o ano em curso, estaremos oferecendo para os nossos alunos as atividades 
referenciadas, que terão inicio a partir do dia 15/02/2016. 

Vale ressaltar, que essas atividades acontecerão no horário oposto ao das aulas e serão 
optativas para os alunos, porém contribuirão de forma significativa para o desenvolvimento de 
suas potencialidades. 

Para um melhor acompanhamento dos pais nas atividades do(a) filho(a) relacionamos 
abaixo a sistemática de funcionamento: 

 

Observações: 1 O aluno participante das Oficinas de Violão, deverá contribuir mensalmente 
com uma taxa  correspondente ao valor de R$ 25,00 (Vinte e cinco reais). 

2. O aluno para participar  das Atividades  Físicas e Esportivas, deverá apresentar 
o Atestado de Aptidão Física, até  o dia 28/02/2016. 

3. O aluno participante de dois esportes ( Futsal/Handebol), deverá contribuir 
mensalmente com uma taxa de R$ 25,00 (vinte e cinco reais 

4. O Espaço reservado para as comemorações dos Aniversariantes, está sendo 
utilizado para atividades recreativas dos alunos de Educação Infantil. 

5. A Comemoração  dos aniversariantes da semana , acontecerá  no pátio, nas 
segundas- feiras  de cada mês,  no horário da entrada, apenas  com o cântico dos parabéns 
dos colegas. 

6.  A Venda dos Livros Didáticos da Moderna.Compartilha, parcelado, para os 
alunos do 2º ao 9º Ano, acontecerá em nossa Escola, até o dia 26/02/2016 (6ª-feira).  

 
 
 
 

 
Atividade 

Modalidade Professor Dia Turma Horário 

 
Esporte 

 
Futsal 

 
Neto 

3ª feira 3º A, 3º B, 4º B e 
5º B 

(MASC)  

Das 7h às 8h 

 
Futsal 

 
Neto 

 
3ª feira 

3º A, 3º B, 4º B e 
5º B  

(FEM) 
 

 
Das 8h às 8h50 

Dança Danças 
Modernas 

Profª 
Leticia 

 
6ª feira 

4ª A, 4º B e 5º A, 
 5º B 

 
Das16h30 às 17h10 

Judô  
Avançado 

Judô 
Equipe 

Profº 
Genivaldo 

Sábado 3º A, 3º B, 4º A, 
4º B, 5º A e 5º B 

Das 9h às 10h 

 
Música 

Oficina de Coral 
e Flauta 

Profº Joab Sábado 4ºs e 5ºs Anos Das 8h às 9h 

Oficina de 
Violão 

Profº Joab Sábado 3º ao 9º Ano Das 9h às 10h 



 

 
Uso do Uniforme Escolar 

Para participação dos alunos nas atividades extraclasse, será obrigatório o uso do Uniforme 
apropriado, conforme descriminado abaixo: 

1. Futsal   
• Short padrão e camiseta de Educ. Física 
• Tênis e meia branca 

2. Judô – (Prática) – (Aos Sábado) – Kimono 
3. Oficina de Coral e Flauta  

• Uniforme Padrão da Escola, Camiseta dos Jogos. 
• Uniforme de Educação Física. 

Considerações Importantes 
1. Após a realização das atividades extraclasse, os alunos deverão se dirigir para as suas 

residências. 
2. O aluno participante das Oficinas de Violão e Flauta, deverá possuir o seu instrumento 

musical. 
3. O pai ou responsável, deverá providenciar com a maior brevidade possível o atestado 

de aptidão física, a fim de que o aluno possa realizar a sua  prática esportiva de forma 
saudável. 

4. O aluno que depende de transporte escolar, e for permanecer nas dependências da 
escola ou do ginásio após a realização das atividades, deverá justificar ao coordenador 
a sua permanência.  

5. Os imprevistos que ocorrerem durante o traslado do aluno, será da responsabilidade 
do(s) pai(s) ou responsável. 

 
 

II- Pendência dos Livros Didáticos – 
 

Senhor(es) Pais(s) ou Responsável, 
 
Ao consultarmos  a Listagem do Moderna.Compartilha, dos alunos que ainda não 

adquiriram os livros referenciados, constatamos que até a presente data Vossa Senhoria não 
realizou a devida compra. 

Vale ressaltar que os Livros Didáticos são imprescindíveis para o processo ensino – 
aprendizagem do aluno, bem como para acesso a Tecnologia Digital (Uso dos Tablets e ao 
Projeto Habilidade Digitais). Dessa forma vimos solicitar a agilização da compra com a maior 
brevidade possível, uma vez que o Consultor do Moderna.Compartilha responsável pela venda 
dos livros em nossa Escola, só deverá estar conosco até o dia 26/02/2016.  

 
 
 
Lembrete: Desconsiderar o informativo caso o aluno já tenha adquirido o Livro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


