COMUNICADO
Horário Integral - 2º ao 5º ANO
Camaragibe, 19 de fevereiro de 2018.
Prezados Pais/ Responsáveis:
Estamos iniciando mais um ano letivo e para melhor organização dos senhores estamos enviando o
horário das atividades do Integral Curricular do Fundamental I (2º ao 5º ano), das tardes de terças-feiras e
quintas-feiras.
É importante que a família comunique à Escola, até o dia 19 de fevereiro, a modalidade da disciplina de
Educação Física de interesse do(a) filho(a), conforme solicitado no ato da matrícula. Contudo, durante o mês de
fevereiro, estaremos dando oportunidade ao aluno para observar e/ou vivenciar outras modalidades e, se for o
caso, mudar de opção. A partir de março esta troca dar-se-á apenas ao final de cada trimestre.
Aproveitamos para lembrar que essas atividades fazem parte do currículo Escolar e são, portanto,
obrigatórias. A ausência do aluno nessas tardes compromete seu desempenho escolar acarretando prejuízo no
processo avaliativo.
Com relação às refeições nos dias de Integral, a família terá a opção de enviar o almoço de casa ou
utilizar-se dos serviços da cantina, providenciando, antecipadamente, a compra das fichas.
Informamos também que não há horário de banho para os alunos dessas turmas devido à dinâmica das
atividades.
FARDAMENTO – HORÁRIO INTEGRAL
Judô – o quimono com faixa branca (para os iniciantes) é vendido em qualquer loja e também pode ser
adquirido na Secretaria da Escola sob encomenda.
Dança Popular – o fardamento para essa modalidade é adquirido na Escola sob encomenda. Até a
entrega do mesmo, os alunos poderão usar o fardamento diário.
Balé – o fardamento para essa modalidade é adquirido na Escola sob encomenda. Até a entrega os alunos
poderão usar o fardamento diário. Usar sapatilha e ter o cabelo preso em “coque” são indispensáveis para a
prática dessa modalidade.
Não será permitido o uso de shorts / bermudas jeans, camisas de times ou quaisquer outras vestimentas
que não sejam do fardamento. E após as aulas de Dança Popular, Balé e Judô é permitido aos alunos usarem
sandália ou chinelo.
Estamos disponíveis para quaisquer outras informações.
Karina Moneta
Coordenadora Pedagógica – 2º ao 5º ANO
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