Atividades Esportivas e Culturais 2020 MANHÃ – 1º Ano
Atividade
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Horário

DANÇA

9h10min às 10h

FUTEBOL FEM. e MASC.

9h às 9h50min

GA/GTR MASC. e FEM.

9h20min às 10h10min

GR INICIANTES

10h às 10h50min

Local
Multicultural
Room – Mauá
Idiomas
Campos e
quadra externa
Sala de GA/GTR
Centro

Atividade

Sala de Xadrez

10h30min às 11h30min
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Horário

Coral

9h15min às 10h

Coral Ensaio Geral

17h40min às 18h30min

Inscrições: diretamente com os professores. Local: sala de música.
Custo: atividade gratuita.

Atividades da Escola de Música

Sala Dança/GR

9h30min às 10h30min
XADREZ
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Instrumento

Professor(a)

Piano e teclado

Elisabet Gerhardt

Contato
9 9659 5956

Inscrições e custos: diretamente com o professor(a) por telefone. Local da aula: sala de
música junto ao prédio principal (Cristóvão Colombo, 366).
Dança, Ginástica Rítmica (GR) e Ginástica Artística (GA)/Ginástica de Trampolim (GTR):
Durante os ensaios e treinamentos é obrigatório o uso do uniforme e cabelo preso. O
ingresso do aluno estará sujeito à disponibilidade de vagas. O número de alunos é limitado:
20 nos grupos de Dança e GR. A inscrição se dará no máximo até o dia 04/03. Para o
melhor funcionamento das aulas, os responsáveis deverão aguardar na área de espera.
A inscrição se dará no máximo até o dia 04/03. Para o melhor funcionamento das aulas, os
responsáveis deverão aguardar na área de espera. Os grupos de Dança e GR tem um limite
de 20 alunos por horário.
Multicultural Room: junto ao Mauá Idiomas.
Sala de Dança/GR: junto ao ginásio do Colégio.
Sala de GA/GTR - Centro: R. Borges de Medeiros, 399, fone: 3715-0496.
Sala de Xadrez: junto ao prédio principal.
Futebol: a escolinha de futebol tem um limite de 25 alunos por horário.
Custo mensal: R$ 85,00 (participa de quantas atividades desejar).
Inscrição: a inscrição deverá ser feita diretamente com o professor no horário e local da
atividade.
Cancelamento: o cancelamento da atividade deverá ser feito pelo responsável junto à
tesouraria da escola. O professor deverá ser informado pelo aluno ou responsável do
cancelamento da atividade.

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 26 de fevereiro, quarta-feira

