
 

                                                                    
                                                                  
 
 
 

 
 

CIRCULAR INTERNA nº 17/2021                                                          Teresina, 09 de agosto de 2021. 

ASSUNTO: Atividades Extras  

AOS: Pais e Alunos do 6º ao 9º ano do Ens. Fundamental (Anos Finais) e 1ª e 2ª Série do Ensino Médio 

DA: Direção Geral e Coordenação de Atividades Extras 

 

Com o retorno do período letivo, retomaremos as Atividades Extras com toda segurança necessária. 
Durante a semana de 09/08 à 13/08 teremos aulas experimentais, onde as crianças terão oportunidade 
de vivenciar todas as práticas esportivas, com o intuito de realizarem escolhas mais condizentes com seus 
interesses e aptidões. 

Seguirá dia 10/08 (terça-feira) junto às crianças uma ficha de inscrição que deverá ser entregue à 
escola devidamente preenchida até dia 20/08 (sexta-feira), com a escolha definida da atividade extra. 
Importante ressaltar que as atividades  são SEM ÔNUS para família e que sua escolha deverá estar em 
consonância com o horário escolar da criança, conforme o quadro abaixo. 

Desta forma, iniciaremos a partir do dia 30/08 conforme a escolha prévia nas fichas de inscrição. 
 

ATIVIDADES TURNO DIAS HORÁRIO ANO/SÉRIE 

JUDÔ 
(Profº. Abdias Queiroz) 

TARDE 2ª feira 17h40 às 18h30 6º ano a 2ª série 

TECLADO 
(Profº.  Ricardo) 

TARDE 3ª feira 16h às 16h50   6º ano a 2ª série 

DANÇA 
(Profª. Patrícia Bastos) 

TARDE 5ª feira 16h às 16h50   6º ano a 2ª série 

TEATRO  
(Profª.  Lucimar) 

TARDE  5ª feira 16h50 às 17h40   6º ano a 2ª série 

CORAL 
(Profº.  Ricardo) 

TARDE 5ª feira 16h às 16h50   6º ano a 2ª série 

VIOLÃO 
(Profº.  Ricardo) 

TARDE 6ª feira 16h às 16h50   6º ano a 2ª série 

 

Seguem abaixo, lembretes importantes quanto às referidas Atividades Extras: 

 A semana experimental servirá para realização de escolha acertada por parte da família, não haven-

do possibilidade de mudanças, visto que há toda uma logística de quantidade de alunos, espaço e 

organização; 

 A participação na atividade dar-se-á através da adesão com uniforme completo. 

 Ballet: uniforme do ballet adquirido no setor “FARDAMENTO” com sapatilha e meia cor de rosa, cóqui 

nos cabelos com tarrafa; 

 Judô: Kimono branco completo (calça com elástico, blusa e faixa) e trazer chinelo; 

 Natação: Maiô ou sunga, chinelo, touca e macarrão; 

 TODO O FARDAMENTO DE ATIVIDADES EXTRAS deverá conter identificação (NOME/SÉRIE); 
 
OBS: Os pais só poderão retirar os filhos antes do término do horário em casos “excepcionais” mediante 

autorização da Direção pedagógica.  
 

Cordialmente, 
                          Direção Pedagógica e Direção Geral. 

 
C O L É G I O   M A D R E  S A V I N A  

EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO 
Educação Infantil: Maternal I ao Infantil II / Ensino Fundamental: 1º ao 5º Ano / Av. Jockey Clube, 1297 – Jockey 

Ensino Fundamental: 6º ao 9º Ano  / Ensino Médio: 1ª a 3ª Série -  Av. Jockey Clube,  1364 – Jockey 
CNPJ:   07.787.894/0001-50 - FONE: (086) 3216-4100 / 31943600 

 Colégio Madre Savina 
Site:www.madresavina.com.br / E-mail:madresavina@.madresavina.com.br 

 

     “Somente é grande o que se faz com grande amor”.
                                        Savina Petrilli 


