
INSTRUÇÕES PARA 

ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS 2019

Marco Antonio de Moraes
Mantenedor/ Diretor Financeiro

Luciana Oliverio
Mantenedora/ Diretora Financeira

Toninho Bonvenuto
Mantenedor/ Diretor Geral

1.O Colégio disponibiliza a Cantina como opção de almoço, além de oferecer geladeiras e 
micro-ondas para refeições trazidas de casa. Os alunos que estudam no período da manhã 
que farão atividades esportivas e culturais no período da tarde, não poderão sair do colégio 
no período do almoço.

A partir de 04/02/2019 (segunda-feira), daremos início às atividades Esportivas e 
Culturais. (Atividades sem custo adicional, exceto as aulas de Pintura)

O Colégio Bonvenuto tem o prazer em oferecer diversas atividades esportivas e culturais que 
vão desde o infantil V ao Ensino Médio. A prática de esportes desperta o espírito de trabalho 
em equipe, liderança, respeito ao próximo, desenvolvimento motor e melhoria na qualidade de 
vida.

2. Aulas de pintura: Adesão das aulas de pintura deverão ser feitas na secretaria para a 
realização do contrato, que terão um custo R$55,00 mensais (Fevereiro à Dezembro).

3.Trajes de Treinamento:
Atividades Coletivas: Camiseta azul de treinamento + bermuda do colégio;
Ginástica: Saia do colégio + Collant (Diretamento com o professor Gabriel);
Judô: Kimono azul com logo do Colégio (Diretamente com o professor Beto);
Dança: Collant preto, legging preta e sapatilha preta;
Pintura: Jaleco branco manga longa e uniforme do colégio.

4.Segue em anexo, o planejamento semanal com horário dos esportes e plantões de 
dúvida.

A autorização abaixo deve ser devidamente preenchida e entregue na secretaria.

Série:___________________________________  Data:______/_______/_________.

Aluno:__________________________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável:__________________________________________________________________

Atividades escolhidas: (   )Ginástica (   )Futsal  (   )Pintura  (   )Vôlei  (   )Basquete  (   )Teatro  (  )Handebol 
(   )Oficina de Banda  (   )Coral  (   )Orquestra de Cordas (   )Judô  (   )Dança 

Nome do Responsável:_____________________________________________________________________

TERMO DE ADESÃO - ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS

Declaro para os devidos fins que o(a) aluno(a) citado(a) está apto(a) a prática esportiva.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	1: Autorização esporte

