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Cuiabá, MT 04 de Março de 2020 

 
COMUNICADO Nº 05/2020 

Senhores Responsáveis, 

Buscando não só estimular o desenvolvimento global das crianças, como tornar agradável a sua permanência 
em nosso espaço, estamos reafirmando o rol de atividades extracurriculares e opcionais para o ano de 2020.  

 
EXTRACURRICULAR: 

Momento tarefa   Segunda a quinta-feira, das 10h as 11h – Do 2º ao 4º ano.  

*a partir do dia 09/03  

Matemática e seus desafios  

Produção de texto  

Segunda e quinta-feira, das 8h as 10h   

Segunda e quinta-feira, das 14h30 as 16h30   

*a partir do dia 09/03 

 

Xadrez 

Terça-feira, das 12h20 às 13h  

Terça-feira, das 18h20 às 19h  

Quarta-feira, das 18h20 às 19h  

*a partir do dia 10/03 

Coral  Terça e quinta-feira, das 12h20 as 13h  

*a partir do dia 10/03 

Street dance Terça-feira, das 12h20 as 13h  

Quarta-feira, das 18h30 as 19h10   

*a partir do dia 10/03 

OPCIONAIS: 

Karatê 

Academia Shotokan  

Terça e quinta-feira, das 17h30 às 18h20 (Do Jardim I ao Pré).  

Terça e quinta-feira, das 18h30 as 19h20 (Do 1º ao 4º Ano)  

 

Ballet 

Espaço Roda  

Pré Ballet - Jardim I e II  

Segunda e quarta  

17h40 às 18h30 

*a partir do dia 09/03 

Jazz iniciante 

Espaço Roda  

7 a 10 anos 

Terça e quinta 

18h20 às 19h20  

*a partir do dia 10/03 
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Observação importante: O xadrez este ano voltou a ser curricular, ou seja, já consta na carga horária 

semanal de cada turma, porém o aluno que se destacar nesta disciplina será convidado a participar desses 

horários acima relacionados e assim os mantermos preparados para participarem dos campeonatos de acordo 

com as suas respectivas idades.    

 

Investimento e material:  

Coral é ofertado sem custo algum. 

Todos os alunos deverão adquirir uma pasta catálogo para guardar eventuais partituras ou letra de 

música. Todos os materiais de uso dos alunos precisam estar identificados.  

 

Horários e faltas:  

O Coral Infantil, a matemática e seus desafios e a produção de texto acontecem duas vezes na semana, 

não sendo possível participar apenas de um dos dias.  

Vale ressaltar que essas atividades ofertadas, não fazem parte da recreação. É necessário assiduidade e 

pontualidade, assim como todas as demais atividades pedagógicas. Por conta disso, a partir de duas faltas  

consecutivas sem justificativas, interpretaremos como desistência e a vaga será ofertada a outro aluno.  

 

Informações importantes: 

As atividades extra curriculares buscam estimular as habilidades e a criatividade entre outros aspectos, 

porém cada um traz um foco diferente.  

 

 

Obs.: As inscrições do xadrez, karatê serão feitas na secretaria da escola, enviadas via agenda ou WhatsApp. 


