KIDS IN SPORTS
Termo de compromisso

Com o objetivo de promover o esporte no ambiente escolar, o Anglo-Brasileiro, através do
Departamento de Educação Física, oferece os projetos Kids in Sports, aos alunos do 1º ao
5º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, e Horário Anglo, aos alunos do 6º ano do
Ensino Fundamental - Anos Finais ao 2º ano do Ensino Médio. Estes projetos têm como
objetivo principal ampliar os horizontes da proposta educativa de integração, socialização e
formação dos nossos jovens através da prática esportiva.
Para o Ensino Fundamental - Anos iniciais (1º ao 5º ano), as atividades oferecidas são
capoeira, futsal, ginástica rítmica, judô e tênis. Ao longo do ano, outras atividades podem ser
inseridas. As aulas são realizadas no período da tarde, após o horário regular de aula.
Para que as atividades sejam realizadas de modo eficiente e sem intercorrências, o Anglo
gostaria de firmar alguns combinados e compromissos com as famílias. O documento que
você – pai, mãe ou responsável – tem em mãos descreve normas e procedimentos referentes
ao comportamento e à conduta dos alunos durante as atividades esportivas. Pedimos que
todos estejam atentos e sigam as regras, a fim de proporcionar o bem-estar dos
participantes e colaborar com a organização dos pais/responsáveis, alunos e da equipe
técnica. Esperamos que todos se sintam acolhidos e, desde já, agradecemos pela
colaboração.
Quadro de horários
MODALIDADE
JUDÔ
1º AO 5º
CAPOEIRA
1º AO 5º
GINÁSTICA RÍTMICA
1º AO 5º
TÊNIS
1º AO 5º
FUTSAL 1º AO 2º
FUTSAL 3º AO 5º

DIAS
SEGUNDA E
QUARTA
SEGUNDA E
QUARTA
TERÇA E QUINTA

HORÁRIO
15h às 16h

PROFESSORES
GABRIEL/CRISTAL

LOCAL
SALA INGLÊS 3

15h às 16h

IGOR

QUADRINHA PARQUE

15h às 16h

NUZA

SALA INGLÊS 3

QUARTA E SEXTA

QUARTA (15h)
SEXTA (13h20min)
15h às 16h
TERÇA (15h às 16h)
SEXTA (13h às 14h)

PROFESSORES DA
WINNER
MARIVALDO/BRUNO
MARIVALDO/BRUNO

QUADRA DO PÁTIO

TERÇA E QUINTA
TERÇA E SEXTA

GINÁSIO
GINÁSIO

Inscrições e participação
1. A tolerância para o início das atividades esportivas é de dez (10) minutos, para que os
alunos possam lanchar e colocar o uniforme de treino. Ao término do período regular de
aulas, os instrutores de cada modalidade irão conduzir os alunos aos locais de treinos.
2. O aluno tem o direito de se inscrever em qualquer modalidade que o interesse, podendo
participar de todas elas.

Uniformes de treino e jogo
1. Para que os alunos do Kids in Sports sejam facilmente identificados pela equipe técnica,
eles deverão estar uniformizados.
2. O Colégio disponibilizará uniformes para as competições de futsal. Entretanto, os meiões
são individuais e devem ser adquiridos pelos pais e responsáveis. Para as demais
modalidades, os uniformes também deverão ser adquiridos pelas famílias.

Pais/Responsáveis
1. Não é permitido aos pais e responsáveis acompanhar os treinamentos. Quando
chegarem ao Colégio antes do final do treino, os pais deverão aguardar seus filhos
no pátio da entrada. Caso queiram conhecer ou conversar com a coordenação de
Educação Física ou com os professores, por favor, solicitem na nossa Secretaria um
horário para o encontro. Ficaremos muito felizes em recebê-los.

Ciente das condições acima listadas, autorizo a inscrição no PROJETO KIDS IN
SPORTS e a emissão dos boletos relativos ao menor ________________________________.

Salvador, _____ de _______________ de 201___.

__________________________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

