
Atividades Físicas - Integral 

Educação Infantil - 2019 

 

Tipo de Curso: Ballet 

O ballet favorece a criatividade, a musicalidade, a coordenação motora 

e o trabalho em grupo. 

A quem se destina: Infantil 3 e Infantil 4 

Uniforme: Collant e saia preta ou rosa, meia calça rosa, sapatilha 

rosa e casaco de ballet. Cabelo preso com elástico de cabelo ou 

grampo, faixa e gel opcional. 

Horário: 2ª e 4ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta  

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 

Tipo de Curso: Futsal 

Tem o objetivo de proporcionar aos alunos o aprendizado técnico e tático do 

futsal de forma lúdica e despertar o prazer na aquisição das habilidades 

específicas da modalidade. 

A quem se destina: Infantil 3 e Infantil 4 

Uniforme: Uniforme do colégio com shorts ou uniforme de treino/jogo 

da colégio. Meião preto, caneleira e chuteira de futsal. 

Horário: 2ª e 4ª feira – 13h30 às14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 

Tipo de Curso: Capoeira 

A Capoeira trabalha a musicalização e o esporte juntos. Desenvolve 

principalmente a força, a elasticidade, o equilíbrio, o ritmo e a coordenação 

motora. É uma atividade lúdica e pode ser praticada por pessoas de todas as 

idades e condições física, incentivando a tolerância entre os participantes. 

A quem se destina: Infantil 3 e Infantil 4 

Uniforme: Calça de capoeira e camisa do colégio. 

Horário: 2ª e 4ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 



Tipo de Curso: Judô 

O Judô trabalha habilidades motoras, desenvolve a força, coordenação, 

velocidade, flexibilidade, equilíbrio, autoconhecimento e autocontrole, 

além de ensinar valores como tolerância, motivação, autoestima, 

companheirismo e trabalho em equipe. 

A quem se destina: Infantil 3 e Infantil 4 

Uniforme: Quimono de Judô branco ou azul 

Horário: 3ª e 5ª feira – 13h30 às 14h430 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 

Tipo de Curso: Movimento 

Trabalha a coordenação motora dos alunos com propostas de atividades 

lúdicas que propiciem o movimento dos alunos. 

A quem se destina: Infantil 3 e Infantil 4 

Uniforme: Uniforme do colégio 

Horário: 3ª e 5ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 

Tipo de Curso: Oficina de Esportes 

Atividade que busca iniciar os alunos nas modalidades esportivas de forma 

lúdica, trabalhando os fundamentos das modalidades e a construção de 

regras. 

A quem se destina: Infantil 3 e Infantil 4  

Uniforme: Uniforme do colégio 

Horário: 3ª e 5ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta  

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 

Tipo de Curso: Circo 

As aulas de circo contribuem para p desenvolvimento total da criança. É 

também uma atividade de expressão artística que estimula a criatividade 

e a sensibilidade. 

A quem se destina: Infantil 3 e Infantil 4 



Uniforme: Uniforme do colégio e cabelo preso. Exceto vestido do 

colégio. 

Horário: 6ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: R$185,00 

Status da Turma: Aberta  

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 


