
ATIVIDADES ESPORTIVAS – 2017                                                             INFANTIL IV AO 5º ANO 
 

Entenda como funciona as ações das atividades físicas e artísticas do Colégio Sepam 
 
 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

Educação Física Está na grade curricular, sendo administrada no período normal de aula. 

 
Atividades Extras 

Ofertadas no contra turno e após o horário de aula. Vagas limitadas. Modalidades – 
Basquete, Vôlei, Queimada, Xadrez, Ginástica Rítmica de Competição (selecionadas pela 
técnica da modalidade), Tênis de Mesa, Futsal, Atletismo e Handebol. 

Atividades Extras 
pagas 

Judô, Ballet, Ginástica Rítmica de iniciação, Expressão Corporal, Teatro, Taekwondo e Zumba 
Kids possuem mensalidades, que devem ser pagas na secretaria do Colégio até o dia 10 de 
cada mês. Ofertadas no contra turno e após as aulas. Vagas limitadas. 

 
Recreação 

Desenvolvida entre 18h10 e 18h55, a recreação atinge alunos de 4º e 5º anos, e alunos que 
aguardarão o segundo horário de treino após as aulas, que inicia às 19h05. 

 
Documento de 
identidade 

Caso haja a perspectiva do aluno de 4º e 5º ano participar do JEM – Jogos Estudantis 
Municipais, será necessária a apresentação do documento de identidade (RG). Agendar a 
confecção do documento pela internet – www.institutodeidentificacao.pr.gov.br  

 

 PROCEDIMENTOS 

Período de 
inscrição 

Das 08h00 do dia 08 de fevereiro (quarta-feira), até às 18 horas do dia 10 de fevereiro (sexta-
feira), via internet. 

Modalidades 
ofertadas 

Acessar o link http://sepam.com.br/horariosesportes2017  

 
Inscrição 

Exceto o judô, teatro, taekwondo e zumba kid’s, que terão inscrições sendo feitas na 
secretaria, as demais modalidades receberão inscrições via internet. Atenção para os links: 
Educação Infantil IV e V - https://goo.gl/forms/UeUmXznXsJ0kT6Hx2 
1º ao 5º ano – Ens. Fundamental ! - https://goo.gl/forms/gxFX8RJnwgZ4r8nq1   

 
 
Passo a passo 

Tendo acessado o link acima, o responsável deve seguir os passos em sequência, clicando na 
modalidade desejada, observando o horário e para qual das turmas a modalidade é ofertada. 
Preencher os campos com o nome completo, data de nascimento do aluno e telefone do(a) 
responsável. É necessário voltar ao link principal e repetir o processo para cada uma das 
modalidades de interesse. 

Vagas completas e 
divulgação de 
alunos inscritos 

Encerradas as inscrições, será divulgada relação com os nomes dos alunos que tiveram 
inscrições confirmadas, pois há um limite de vagas, que obedece a critérios como: 
modalidade, preferência por alunos que praticaram a mesma em 2016, alunos novos e assim 
sucessivamente. 

 
 

 INSTRUÇÕES 

Início dos treinos Dia 15 de fevereiro (quarta-feira). 

Uniforme de treino O aluno só pode treinar se estiver utilizando material próprio para a atividade esportiva. 
Consultar o link http://sepam.com.br/pdf/esportes/index.php   

Treinamentos É proibido aos pais e responsáveis acompanhar as aulas dos esportes. Os alunos só serão 
liberados ao término de cada aula. 

Cancelamento de 
inscrição 

O aluno que tiver três faltas consecutivas não justificadas, terá sua inscrição cancelada, 
passando para a lista de espera do referido esporte. 

 
Entrada e saída dos 
alunos 

Período da manhã – entrada e saída pela Rua Francisco Búrzio (piso inferior do ginásio de 
esportes) 
Escolinhas das 18h10, que terminam às 19h00 – Xadrez, Expressão Corporal, Zumba Kids e 
Judô – saída pela Rua Francisco Búrzio, piso inferior ginásio. 

 
 

ATIVIDADES PAGAS VALORES 

Judô Masc. e Fem. Matrícula – R$ 30,00 + mensalidade de R$ 120,00 

Zumba Kids Masc. e Fem. Matrícula – R$ 30,00 + mensalidade de R$ 90,00 

Ballet Baby Class Fem. Mensalidade de R$ 100,00 – sem taxa de matrícula 

Ginástica Rítmica Iniciação Fem. Infantil V e 1º ano – R$ 40,00 / 2º ao 5º ano – R$ 70,00 – sem taxa de matrícula 

Expressão Corporal Fem. 2º ao 5º ano – R$ 70,00 – sem taxa de matrícula 

Teatro Masc. e Fem. Matrícula – R$ 30,00 + mensalidade de R$ 90,00 

Taekwondo Masc. e Fem. 2º ao 5º ano – Matrícula R$ 30,00 + mensalidade R$ 90,00 
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