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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

O Judô e o Ballet são atividades realizadas na Ed. Infantil desde o início do 
ano letivo, em período de aula. Os estudantes são incentivados, de forma 
lúdica, a familiarizarem-se com as modalidades brincando.  
Tradicionalmente, oferecemos Judô para os meninos e Ballet para as 
meninas. Entretanto, o intercâmbio entre as modalidades é válido e positivo. 
Havendo interesse é necessário entrar em contato com a equipe de 
esportes para orientações. 
 

IMPORTANTE: 
 

Nas turmas da manhã, as atividades são realizadas às quartas-feiras. Para o 
turno da tarde todas às sextas-feiras; 
 

Ballet: coque e fita no cabelo, collant, meia calça e saia; 
Judô: kimono e chinelo / tênis; 
 

No dia indicado, trazer uma mala de troca com todos os pertences 
identificados com o nome completo e a série. Havendo possibilidade, os 
estudantes podem vir de casa, já caracterizados para sua modalidade;  
 

Em caso de dúvidas procure a coordenação de esportes. 
 

 
Atenciosamente, 
Equipe Certus – Esportes 
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