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Senhor Pai e/ou Responsável, 

 
Demos início a algumas atividades de 
socialização para que os alunos conheçam os 
professores bem como as ações de esporte que 
serão trabalhadas ao longo do ano letivo. 
 
Como as atividades tem o objetivo de estimular o 
aprendizado e desenvolvimento motor, no 
primeiro instante temos o Judô para os meninos 
e o Ballet para as meninas. As atividades estão 
encaixadas na grade curricular dentro do horário 
de aula. 
 
Contamos com a sua compreensão e 
colaboração nas orientações específicas que 
serão enviadas no decorrer do mês, visando o 
melhor aproveitamento de cada criança. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com a 
Coordenação de Esportes. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Certus  
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