REUNIÃO PEDAGÓGICA
Orientações – Horário Integral (2º ao 5º ANO)

Camaragibe, 06 de fevereiro de 2017.
Prezados Pais/ Responsáveis:
Para melhor organização dos senhores, neste início de ano letivo, estamos enviando o
horário das atividades das tardes de terça e quinta-feiras dos alunos do 2º ao 5º ano.
Aproveitamos para lembrar que essas atividades fazem parte do Currículo Escolar e são, portanto,
obrigatórias.
Conforme solicitado na matrícula, a família deverá informar à Escola, até o dia 07 de
fevereiro, qual a modalidade de interesse do aluno na disciplina de Educação Física. Contudo,
durante todo esse mês, estaremos dando oportunidade aos alunos para observarem e/ou
vivenciarem outras modalidades e, se for o caso, mudarem sua opção.
A partir de março, a troca de modalidade só será possível no final de cada trimestre.
Com relação ao almoço dos alunos, nesses dias de integral, a família terá a opção de enviálo para a Escola ou utilizar-se do serviço terceirizado da cantina, providenciando,
antecipadamente, a compra das fichas.
Informamos, ainda, que não há horário para banho devido à dinâmica das atividades.
FARDAMENTO OBRIGATÓRIO:
Educação Física: Não será permitido o uso de shorts/bermudas jeans, camisas de times e outras
vestimentas que não sejam do fardamento.
Judô: O quimono, com faixa branca para os iniciantes, é vendido em qualquer loja de artigos
esportivos ou poderá ser solicitado na Secretaria da Escola. O(A) ALUNO(A) SÓ PODERÁ
PARTICIPAR DA AULA COM O QUIMONO.
Dança Popular: O uniforme dessa modalidade estará à venda, na Secretaria da Escola mediante
encomenda. Até o recebimento do mesmo, o(a) aluno(a) deverá usar o fardamento diário.
Balé: O uniforme dessa modalidade estará à venda, na Secretaria da Escola mediante
encomenda. Até o recebimento do mesmo, as alunas deverão usar o uniforme diário.
Em todas as aulas dessa modalidade as alunas deverão usar sapatilha e o cabelo preso em
coque.
Obs: O uso da vestimenta específica nas atividades de dança, possibilita ao professor observar
a postura correta em cada movimento.
Estamos disponíveis para quaisquer outras informações.
Karina Moneta
Coordenação Pedagógica
(2º ao 5º ano)
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