CADERNO DE ATIVIDADES
ESPORTIVAS E CULTURAIS 2021
8° E 9° ANO - FUNDAMENTAL II

CADERNO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS 2021 | 8° E 9º ANO - FUNDAMENTAL II

PÁGINA

1

ESCOLA VILLARE

ESPAÇO POLIESPORTIVO E CULTURAL

(11) 4227-3673
poliesportivo@escolavillare.com.br
https://www.escolavillare.com.br/esporte-e-cultura/
Rua Floriano Peixoto, 313 - Bairro Santa Paula
São Caetano do Sul / SP

ÍNDICE
MODALIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS INCLUSAS (SEM CUSTO ADICIONAL)....................................................................4
MODALIDADES EXTRAS NÃO INCLUSAS (COM CUSTO ADICIONAL) ...................................................................................................5
INFORMAÇÕES GERAIS INSCRIÇÕES – 2021..........................................................................................................................................................6
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS ..........................................................................7
HORÁRIOS ATIVIDADES ESPORTIVAS INSERIDAS NO CURRÍCULO....................................................................................................18
HORÁRIOS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXTRACURRICULARES.................................................................................................................21
HORÁRIOS ATIVIDADES CULTURAIS INSERIDAS NO CURRÍCULO.......................................................................................................23
HORÁRIOS ATIVIDADES CULTURAIS EXTRACURRICULARES..................................................................................................................24
UNIFORMES...............................................................................................................................................................................................................................29
TREINAMENTO MODALIDADES COLETIVAS.........................................................................................................................................................31
Clique nos itens do índice e saiba mais!

MODALIDADES ESPORTIVAS
E CULTURAIS INCLUSAS (SEM
CUSTO ADICIONAL)
Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)
Opção por até 2 modalidades.
Atividades Esportivas
Coletivas: Basquete, Handebol e Vôlei.
Individuais: Street Dance, Ginástica Artística e Tênis de Mesa.
Atividade Cultural
Rádio Villare - Produção de programas de rádio a serem veiculados na escola com criação de jingles, vinhetas, notícias, entre
outras atividades, inclusive em inglês.

Treinamento
Somente para alunos convocados.
O ALUNO PODERÁ SER MATRICULADO SOMENTE EM UMA TURMA DA MESMA MODALIDADE
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MODALIDADES EXTRAS
NÃO INCLUSAS (COM
CUSTO ADICIONAL)
Atividades Esportivas
Circo e Futebol
Atividades Culturais
Teclado, Violão e Teatro (até o 8º ano)
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INFORMAÇÕES GERAIS
INSCRIÇÕES – 2021

Datas, horários e local:

Dia

Turma

02 de dezembro (4ªf)

1º ano

03 de dezembro (5ªf)

2º ano

04 de dezembro (6ªf)

3º ano

07 de dezembro (2ªf)

4º ano

08 de dezembro (3ªf)

5º ano

09 de dezembro (4ªf)

6º e 7º ano

10 de dezembro (5ªf)

8º e 9º ano

11 de dezembro (6ªf)

Ensino Médio

Horário

Local

A partir das 00h

Via Internet

Observação: Mesmo em caso de irmãos cursando séries diferentes, os dias
estabelecidos para inscrição de cada turma devem ser respeitados, não sendo
abertas exceções, visto que o critério adotado é ordem de acesso.
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ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS

1. Equipe de Coordenação
Coordenador de Esportes: Wilson Volf Junior
junior@escolavillare.com.br
Assistente: Amanda Nunes
amanda.nunes@escolavillare.com.br
Secretaria do Poliesportivo
poliesportivo@escolavillare.com.br

2. Formação e Supressão de turma:
• Há limite de vagas para as modalidades esportivas e culturais. Quando o limite for atingido o aluno poderá ficar em LISTA DE
ESPERA.
• Haverá opção de se manter em espera ou escolher outra modalidade. Caso opte por ficar em lista de espera, deverá aguardar
o contato da Coordenação de Esportes.
• A Escola, a seu exclusivo critério, poderá (ou não) criar horários alternativos, de acordo com a demanda. A criação de novas
turmas pode gerar remanejamentos, alterando os horários previamente informados.
• A inscrição para as modalidades esportivas e culturais deve atingir número mínimo de alunos. Não serão formadas turmas
que não atinjam o número mínimo de inscrições.
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• Modalidades Individuais - número mínimo de inscritos = 8 (oito)
• Modalidades Coletivas - número mínimo de inscritos = 12 (doze)
É comum ocorrer coincidência de horário entre as modalidades esportivas e culturais oferecidas pela escola. Cabe ao aluno,
orientado pelos pais, fazer sua escolha de acordo com seu desejo, conveniência e disponibilidade.
A escola não garante a manutenção dos horários de um ano letivo para outro.
Importante: Os horários de almoço, jantar e lição de casa dos alunos de período integral não podem sofrer alterações.
Assim sendo, havendo coincidência de horário de qualquer atividade cultural ou esportiva com o almoço e/ou jantar ou lição de
casa, deve ser feita a opção por um ou outro.

3. Início das atividades esportivas e culturais
Todas as modalidades terão início no dia 03 de fevereiro de 2021 - 4ª feira. (A CONFIRMAR)

4. Uniforme
Para garantir a segurança dos alunos e conferir a flexibilidade necessária para alguns movimentos específicos, o uso do uniforme
é obrigatório. Assim sendo, os alunos que não se apresentarem para as aulas devidamente uniformizados serão impedidos de
participar destas.
Caso haja qualquer dificuldade na aquisição do uniforme específico, solicitamos aos pais que comuniquem formalmente a
Coordenação de Esportes por e-mail: poliesportivo@escolavillare.com.br
Mesmo nos dias de roupa livre (última sexta-feira do mês), para as aulas de esportes os alunos devem, necessariamente,
apresentar-se com o uniforme da modalidade.
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Mais detalhes sobre uniforme estão descritos nos itens referentes às modalidades escolhidas.
Confeções autorizadas:
• POPBEE
Rua Nossa Senhora de Fátima, 25
Bairro Santa Paula
São Caetano do Sul / SP
Tel (11) 3593-9003
• MODA AO PONTO
Rua Madeira, 204
Bairro Santa Maria
São Caetano do Sul / SP
Tel (11) 2759-1846 / (11) 2759-1856

5. Frequência, pontualidade e atrasos
É importante que pais e alunos respeitem o horário de início e término das atividades, evitando interrupções que podem
comprometer o bom andamento das aulas. O descumprimento do horário, por qualquer razão, deve ser comunicado à Coordenação
de Esportes.
O aluno perde a vaga após 3 faltas consecutivas não justificadas ou 6 faltas intercaladas não justificadas (por semestre). A
justificativa (atestado) deve ser encaminhada à Coordenação de Esportes no prazo de 1 (uma) semana após a ausência.
Atrasos - A tolerância aos atrasos para as atividades esportivas e culturais é de 5 (cinco) minutos, no início das aulas. Após o prazo
de tolerância, não será permitida a participação do aluno na atividade, salvo haja justificativa junto à Coordenação de Esportes.
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6. Modalidades extras
As atividades extras são: Futebol, Teclado, Violão, Teatro e Circo.
• Valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais por mês) – cobrança via boleto (fevereiro a junho) e (agosto a novembro)
(encerramento em 30/11/2021). Obs.: A cobrança referente ao mês de fevereiro será feita junto com a do mês de março.
Importante: Serviço contratado pelo período mínimo de 4 (quatro) meses, não podendo haver desistência antes do término
do contrato. Renovado automaticamente de agosto a novembro, caso não seja solicitado o cancelamento. Podem ser canceladas
aulas em função de atividades pedagógicas e/ou estudos do meio, sendo que nesses casos não haverá reposição ou desconto no
valor a pagar.
O cancelamento deve ser formalizado junto ao departamento financeiro. Ressaltamos que o não comparecimento do aluno
às aulas não se caracteriza em cancelamento.

7. Troca de modalidade
Uma vez escolhidas as modalidades, o compromisso do aluno é de frequentar as aulas pelo período de um semestre, realizando
trocas apenas a partir da data abaixo.
Após o prazo de inscrições, a troca de modalidade só poderá ser realizada entre os dias 16 e 30 de junho.

CADERNO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS 2021 | 8° E 9º ANO - FUNDAMENTAL II

PÁGINA 10

8. Cancelamento e Reposição de aula
Caso haja cancelamento de aula, os pais e/ou responsáveis serão avisados previamente via comunicado ou telefone. Nesse
caso será proposta a reposição no final do ano.
Podem ser canceladas aulas em função de atividades pedagógicas e/ou estudos do meio, sendo que nesses casos não haverá
reposição ou desconto no valor a pagar.

9. Desistência do curso
Caso o aluno queira desistir do curso os pais ou responsáveis deverão comunicar a secretaria do poliesportivo formalmente
através do e-mail poliesportivo@escolavillare.com.br para realizar o cancelamento.

10. Sanções Disciplinares
Todas as atividades seguem as Normas Regimentais da Escola Villare e o documento de Regras de convivência 2021.

11. Transporte
Alunos do Fundamental 1: É de responsabilidade da escola apenas para alunos de integral.
Alunos do Fundamental 2 e Ensino Médio: Para alunos que permanecerem na escola.

CADERNO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS 2021 | 8° E 9º ANO - FUNDAMENTAL II

PÁGINA

11

12. Inscrições on-line
Informações iniciais
Para a inscrição em uma de nossas atividades esportivas ou culturais, acesse nossa página www.escolavillare.com.br, clique
no menu A ESCOLA e selecione ESPORTE E CULTURA e INSCRIÇÕES.
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Preencha o usuário e a senha no portal.
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Entre no portal do aluno na opção “Inscrição On-line” e siga os seguintes passos:
O acesso ao portal somente será disponibilizado via computador, não sendo possível o acesso via aplicativo do celular.

Serão disponibilizadas as informações iniciais referentes ao processo.
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13.1. Inscrição

Para a inscrição do aluno, selecione o “1° passo”.

Leia o “Termo de Autorização para Prática de Atividade Física/ Esportiva” e o “Termo de Autorização de Transporte”. Clique
na opção “Autorizo”. Somente após autorizar é que o aluno poderá dar prosseguimento à inscrição.

Selecione as opções desejadas referentes à categoria da atividade, subcategoria e à atividade. Após selecionadas, clique no
botão “aplicar”. Serão exibidos abaixo os horários, as turmas, as vagas e os dias da semana disponíveis.
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Ao escolher um curso, clique no botão “matricular”. Caso o curso selecionado seja pago, será informado o valor na tela,
juntamente com a confirmação da inscrição.
Caso queria excluir a inscrição, clique no botão “exclusão”, desde que ainda não tenha finalizado o processo. Após finalização,
qualquer alteração deve ser solicitada à Coordenação de Esportes.

13.2. Comprovante de inscrição
Para finalizar e imprimir a inscrição, clique no botão “ficha de inscrição gerada” no fim da página.
Para atividades pagas, o boleto será gerado pelo departamento financeiro da escola e disponibilizado no portal do aluno no
menu “boletos”.
Obs.: A cobrança referente ao mês de fevereiro será feita junto com a do mês de março.
Para trocar de atividades e/ou horário (neste último, caso haja outra opção), o aluno deve clicar em “troca de atividade” e
selecionar a nova atividade e/ou o novo horário.

CADERNO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS 2021 | 8° E 9º ANO - FUNDAMENTAL II

PÁGINA 16

Ficha de inscrição gerada

Caso queria realizar nova impressão da inscrição, o documento ficará disponível na opção “2º passo da inscrição” no menu de
inscrições on-line.

Obs.: Caso haja necessidade de remanejamento de horário, entrar em contato com a Coordenação de Esportes para análise.
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HORÁRIOS ATIVIDADES ESPORTIVAS
INSERIDAS NO CURRÍCULO

STREET DANCE

LOCAL: POLIESPORTIVO

Turma

Dia da semana

Horário

8º ano – 15 vagas – SD173

3ª feira

17h às 18h

8º ano – 15 vagas – SD174

4ª feira

17h30 às 18h30

9º ano e Ensino Médio –15 vagas – SD166

6ª feira

16h às 17h

9º ano e Ensino Médio – 15 vagas – SD176

6ª feira

17h às 18h

GINÁSTICA ARTÍSTICA
LOCAL: POLIESPORTIVO

Turma

Dia da semana

Horário

6º ao 9º ano – 16 vagas – G152

2ª feira

15h às 16h
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BASQUETE

Turma

Categoria

Dia da semana

Horário

Local

Masculino – 8º e 9º ano - 40 vagas – B174

Mirim

4ª feira

17h10 às 18h

Poliesportivo

6ª feira

17h20 às 18h10

José Benedetti

Feminino – 8º, 9° e Ensino Médio - 40 vagas – B176 Mirim / Infantil / Infanto

HANDEBOL

LOCAL: POLIESPORTIVO

Turma

Categoria

Dia da semana

Horário

Masculino – 8º, 9º e Ensino Médio -40 vagas – H166

Mirim / Infantil / Infanto

6ª feira

16h40 às 17h30

Feminino – 8º, 9º e Ensino Médio -40 vagas – H182

Mirim / Infantil / Infanto

2ª feira

18h10 às 19h
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VÔLEI

LOCAL: JOSÉ BENEDETTI

Turma

Categoria

Dia da semana

Horário

Masculino e Feminino – 8º e 9º ano - 40 vagas – V162

Mirim

2ª feira

16h30 às 17h20

TÊNIS DE MESA

LOCAL: POLIESPORTIVO

Turma

Dia da semana

Horário

8º e 9º ano – Turma única - 20 vagas – T172

2ª feira

17h30 às 18h30
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HORÁRIOS ATIVIDADES ESPORTIVAS
EXTRACURRICULARES
Custo adicional R$ 250,00

FUTEBOL

LOCAL: POLIESPORTIVO

Turma

Dia da semana

Horário

8º e 9º ano – Turma única - 20 vagas – F152

2ª feira

15h às 16h

Valor
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais por mês) – cobrança via boleto (fevereiro a junho) e (agosto a novembro) (encerramento
em 30/11/21). Obs.: A cobrança referente ao mês de fevereiro será junto com o mês de março.
Importante: Serviço contratado pelo período mínimo de 4 (quatro) meses, não podendo haver desistência antes do término
do contrato. Renovado automaticamente de agosto a novembro, caso não seja solicitado o cancelamento. Podem ser canceladas
aulas em função de atividades pedagógicas e/ou estudos do meio, sendo que nesses casos não haverá reposição ou desconto
no valor a pagar.
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Custo adicional R$ 250,00

OFICINA DE CIRCO

LOCAL: POLIESPORTIVO

Turma

Dia da semana

Horário

6º ao 9º ano – Turma única - 16 vagas – C166

6ª feira

16h45 às 17h45

Valor
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais por mês) – cobrança via boleto (fevereiro a junho) e (agosto a novembro) (encerramento
em 30/11/21). Obs.: O pagamento referente ao mês de fevereiro será cobrado junto com o mês de março.
Importante: Serviço contratado pelo período mínimo de 4 (quatro) meses, não podendo haver desistência antes do término
do contrato. Renovado automaticamente de agosto a novembro, caso não seja solicitado o cancelamento. Podem ser canceladas
aulas em função de atividades pedagógicas e/ou estudos do meio, sendo que nesses casos não haverá reposição ou desconto
no valor a pagar.
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HORÁRIOS ATIVIDADES CULTURAIS
INSERIDAS NO CURRÍCULO
SEM Custo adicional

RÁDIO VILLARE

LOCAL: JOSÉ BENEDETTI

Turma

Dia da semana

Horário

6º ao 9º ano - 20 vagas – RA166

6ª feira

16h45 às 17h45

PRODUÇÃO
Os alunos farão todo o trabalho de elaboração dos programas, definição de temas, escolha de músicas, urna de contato com
os ouvintes, entrevistas e toda parte de organização e estruturação da Rádio.
EDIÇÃO
Nas aulas de Edição, depois que o programa foi elaborado e gravado, os alunos farão toda a parte de edição do programa.
Trabalharão diretamente no computador, conhecerão e utilizarão o programa exclusivo de gravação.
LOUCUÇÃO / GRAVAÇÃO
Esta aula é para aqueles que gostam de falar ao microfone. São suas vozes que serão ouvidas na escola durante as programações.
Depois de todo roteiro elaborado pela equipe de produção, trabalharão a dicção e locução específicas para uma rádio escolar, além
de conhecer e utilizar a linguagem radiofônica.
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HORÁRIOS ATIVIDADES CULTURAIS
EXTRACURRICULARES
Custo adicional R$ 250,00

TECLADO

LOCAL: POLIESPORTIVO
Os horários oferecidos abaixo são apenas para alunos iniciantes.
Serão considerados alunos iniciantes aqueles que irão começar o estudo do instrumento.
Para as apresentações de final de ano (recital) somente serão convocados os alunos que estiverem frequentando as aulas de
instrumento por três anos consecutivos e/ou mediante análise de nível.

Turma

Dia da semana

Horário

8º e 9º ano – 4 vagas – TE163

3ª feira

16h30 às 17h30
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Material necessário
• Pasta com plásticos para organizar as músicas;
• Caderno de música pautado;
• Estojo com lápis, borracha e caneta;
• Apostila contendo material didático. (Obs.: Alunos que já possuem a apostila utilizarão a mesma. Os alunos iniciantes
devem adquiri-la pelo valor de R$ 40,00 a ser pago no boleto da mensalidade de março).
Inscritos por turma: mínimo de 2 (dois) alunos / máximo de 3 (três) alunos.
Importante: As aulas serão realizadas no Espaço Poliesportivo e Cultural Villare (Rua Floriano Peixoto, 313), na Unidade I
(Rua Piauí, 876) e na Unidade II (Rua José Benedetti, 55).
Para mais informações, a Coordenação de Esportes pode ser contatada.

Valor
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais por mês) – cobrança via boleto (fevereiro a junho) e (agosto a novembro) (encerramento
em 30/11/21). Obs.: O pagamento referente ao mês de fevereiro será cobrado junto com o mês de março.
Importante: Serviço contratado pelo período mínimo de 4 (quatro) meses, não podendo haver desistência antes do término
do contrato. Renovado automaticamente de agosto a novembro, caso não seja solicitado o cancelamento. Podem ser canceladas
aulas em função de atividades pedagógicas e/ou estudos do meio, sendo que nesses casos não haverá reposição ou desconto no
valor a pagar.
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Custo adicional R$ 250,00

VIOLÃO

LOCAL: POLIESPORTIVO

CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL
Tempo de instrumento

Nível

1º e 2º ano

Iniciante

3º e 4º ano

Intermediário

5º ano e acima

Avançado

Serão considerados alunos iniciantes aqueles que irão começar o estudo do instrumento.
Para as apresentações de final de ano (recital) somente serão convocados os alunos que estiverem frequentando as aulas de
instrumento por três anos consecutivos e/ou mediante análise de nível.

Turma

Dia da semana

Horário

AVANÇADO - 8º e 9º ano - 4 vagas – VJ142

2ª feira

14h30 às 15h30

INICIANTES - 7º e 9º ano - 4 vagas – VJ172

2ª feira

17h30 às 18h30

AVANÇADO - 6º e 8º ano - 4 vagas – VJ165

5ª feira

16h30 às 17h30

INICIANTES - 6º e 8º ano - 4 vagas – VJ175

5ª feira

17h30 às 18h30

AVANÇADO - 8º e 9º ano - 4 vagas – VJ156

6ª feira

15h30 às 16h30

CADERNO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS 2021 | 8° E 9º ANO - FUNDAMENTAL II

PÁGINA 26

Material necessário
• Violão (retirar documento com especificação e indicação de locais para compra na secretaria do Poliesportivo).
• Pasta com plásticos para organizar as músicas;
• Caderno de música pautado;
• Estojo com lápis, borracha e caneta;
• Apostila contendo material didático. (Obs.: Alunos que já possuem a apostila utilizarão a mesma. Os alunos iniciantes
devem adquiri-la pelo valor de R$ 40,00 a ser pago no boleto da mensalidade de março).
Importante: O aluno deverá apresentar-se com o seu violão a partir da primeira aula. Caso não possua o instrumento, deverá
providenciá-lo ainda no primeiro mês.
Inscritos por turma: mínimo de 2 (dois) alunos.
Para mais informações, a Coordenação de Esportes pode ser contatada.

Valor
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais por mês) – cobrança via boleto (fevereiro a junho) e (agosto a novembro) (encerramento
em 30/11/21). Obs.: O pagamento referente ao mês de fevereiro será cobrado junto com o mês de março.
Importante: Serviço contratado pelo período mínimo de 4 (quatro) meses, não podendo haver desistência antes do término
do contrato. Renovado automaticamente de agosto a novembro, caso não seja solicitado o cancelamento. Podem ser canceladas
aulas em função de atividades pedagógicas e/ou estudos do meio, sendo que nesses casos não haverá reposição ou desconto no
valor a pagar.
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Custo adicional R$ 250,00

OFICINA DE TEATRO

LOCAL: JOSÉ BENEDETTI

Turma

Dia da semana

Horário

8º ano - Turma única - 25 vagas – T156

6ª feira

15h30 – 17h00

Esta oficina está voltada à sensibilização quanto à linguagem teatral e abordará alguns conceitos, tais como: o espaço cênico,
a criação de personagens, a compreensão do conflito para o desenvolvimento da trama, a expressão corporal e vocal, entre outros.
Tem como objetivos permitir a vivência de um processo de criação, que resulte em experimentações em torno do fazer
artístico. Tais práticas contribuem para a formação de indivíduos mais sensíveis, confiantes e com a autoestima mais elevada.
Como metodologia, será utilizada a proposta de Viola Spolin (pedagoga do teatro e pioneira no ensino de teatro), que consiste
no jogo, em especial o teatral. Dessa forma, a criança entrará em conflito com a linguagem de maneira gradativa e espontânea.
Salientamos que poderão ser propostas apresentações internas e/ou externas ao longo do ano letivo.
Grupo de Teatro 9º ano e Ensino Médio: Aguardar comunicado específico no início do ano letivo (Matriz Complementar do
Ensino Médio).

Valor
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais por mês) – cobrança via boleto (fevereiro a junho) e (agosto a novembro) (encerramento
em 30/11/21). Obs.: O pagamento referente ao mês de fevereiro será cobrado junto com o mês de março.
Importante: Serviço contratado pelo período mínimo de 4 (quatro) meses, não podendo haver desistência antes do término
do contrato. Renovado automaticamente de agosto a novembro, caso não seja solicitado o cancelamento. Podem ser canceladas
aulas em função de atividades pedagógicas e/ou estudos do meio, sendo que nesses casos não haverá reposição ou desconto no
valor a pagar.
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UNIFORMES

Uso obrigatório para todas as modalidades, caso contrário o aluno pode ser impedido de
participar da aula.

STREET DANCE
Feminino: Collant Branco ou Preto comum ou com o nome da escola, bermuda de helanca preta comum ou com o nome da
escola, camiseta branca ou com o nome da escola, cabelo preso e tênis.
Masculino: Camiseta branca com ou sem o nome da escola, shorts/calça na cor preta com ou sem o nome da escola e tênis.
Importante: Para a apresentação de final de ano será solicitado um valor referente ao figurino, estimado entre R$ 300,00 e R$
500,00, cuja cobrança será via boleto bancário entre os meses de agosto e setembro.

GINÁSTICA ARTÍSTICA
Feminino: Collant Branco ou Preto comum ou com o nome da escola, bermuda de helanca preta comum ou com o nome da
escola e sapatilha preta específica para Ginástica Olímpica, sendo esta opcional.
Masculino: Camiseta branca comum ou com o nome da escola, bermuda de helanca preta comum ou com o nome da escola
e sapatilha preta específica para Ginástica Olímpica, sendo esta opcional.
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BASQUETE / HANDEBOL / VÔLEI
Feminino: Uniforme da escola (camiseta, bermuda e tênis).
Masculino: Uniforme da escola (camiseta, bermuda e tênis).
Não é recomendável o uso de acessórios, tais como gargantilha, colar, brinco grande, pulseira, anel, entre outros.
É recomendável o uso de tênis adequado para a prática do basquete (cano alto).

TÊNIS DE MESA
Feminino e Masculino: Uniforme escolar e tênis de solado liso.

FUTEBOL
Feminino e Masculino: Camiseta branca com ou sem o nome da escola, shorts/calça na cor preta com ou sem o nome da
escola, meião, caneleira e chuteira sem crava.
Importante: Não é permitido uniforme de time.

CIRCO
Feminino e Masculino: Bermuda de helanca preta comum ou com o nome da escola e camiseta branca comum ou com o
nome da escola.

RÁDIO VILLARE / TECLADO / VIOLÃO / TEATRO
Feminino e Masculino: Uniforme escolar.
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TREINAMENTO
MODALIDADES COLETIVAS

BASQUETE / HANDEBOL / VÔLEI
Somente para alunos convocados a partir do mês de março. Os alunos convocados serão informados sobre dia, horário e regras
de participação.
Para os treinamentos esportivos, ficará a critério dos pais suspender a participação de seus filhos em caso de convocação
destes para os estudos de recuperação. Assim, fica estabelecido que a Escola não mais impedirá a frequência dos alunos nos
treinamentos, em função de baixo rendimento pedagógico.

FUTEBOL
Para participar do treinamento, realizaremos um teste com data e horário divulgados nos quadros de aviso da escola. Qualquer
aluno da escola matriculado ou não na modalidade poderá participar respeitando a categoria informada.
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