
 

 
COMUNICADO 

14/01/2019  
  Srs. Pais, 

 

 Um novo ano se inicia e o CCPA recebe todos de braços abertos, sempre proporcionando um trabalho sério, 

com profissionais competentes. 

 Como parte desse trabalho, a Educação Física é de significativa importância, pois além de diversificar a prática 

pedagógica, amplia as dimensões cognitivas e psicomotoras do aluno, oportunizando-lhe o desenvolvimento de 

potencialidades e a interação com os diferentes meios sociais, nos quais deve evoluir. 

 Por isso, para que nosso trabalho seja desenvolvido de forma a alcançar os objetivos pedagógicos a que se 

destina, pedimos aos Srs. Pais a máxima atenção para as seguintes orientações: 

1. As escolinhas de dança, karatê, futsal e natação terão início no dia 04/02 e as inscrições serão feitas na 

secretaria do colégio a partir do dia 28/01. O valor da escolinha será R$ 150,00 (cento cinquenta reais), as 

turmas terão vagas limitadas. 

2. Os uniformes de dança e natação encontram-se à venda no Shopping do Estudante. 

3. Será obrigatório para a natação: 

• O uso do uniforme (maiô/sunga) e touca. 

• O aluno deve vir com o maiô ou sunga por baixo do uniforme escolar. 

• Trazer uma sacola com: toalha, blusa do uniforme, calcinha/cueca e utensílios para a higiene 

pessoal. 

4. O uniforme da dança será a malha com a saia e sapatilha branca. 

5. O uniforme de karatê será o kimono branco. 

6. Pedimos aos Senhores para fazer a identificação nominal do material de uso pessoal. Não nos 

responsabilizaremos pelo material do aluno sem a devida identificação.  

7. Todas as turmas terão aula de motricidade. 

8. As modalidades e os dias ofertados para o ano letivo de 2019 são os seguintes: 
 

Natação 
Dia da semana Turma Turno Professores 

 

2ª e 4ª 
1º Ano e  

Jardim II  

 

Matutino 

Charles, Dany, 

Fernanda e Roberta 

3ª e 5ª Infantil e Jardim I Dany, Juliana e 

Roberta 
 

2ª e 4ª 
Jardim I e Jardim II 

Infantil e 1º Ano 

 

Vespertino 
Anselmo, Dany e 

Charles 

Dança 

Dia da semana Turma Turno Professora 

 

2ª e 4ª  

1º Ano 

 Infantil 

 Jardim II  

Jardim I 

 

Matutino  

 

 

Elizabete 

Jardim I e Jardim II  

Infantil e 1º Ano 

 

Vespertino 

Karatê 

Dia da semana Turma Turno Professor 

 

2ª e 4ª  

Infantil  

1º Ano 

Matutino  

Alexandre  
Infantil e 1º Ano Vespertino 

Futsal 
Dia da semana Turma Turno Professores 

2ª e 4ª 1º Ano Matutino Maurício 

3ª e 5ª 1º Ano Vespertino Luizito 
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