
ESCOLA GUEDES DE AZEVEDO 
ATIVIDADES EXTRA-CLASSE 

FUNDAMENTAL I - 2019 
                                 1º ao 5º ano 

 

XADREZ – SEM CUSTO 

2ª feira - 14h às 15h - alunos do 1º ao 5º ano 

4ª feira - 10h às 11h - alunos do 1º ao 5º ano 
 
KARATÊ – SEM CUSTO 

4ª feira – 15h às 16h - Somente para alunos que ficam no período integral. 

5ª feira –17h30 às 18h30 - alunos do 1º ao 5º ano. Os pais deverão pegar seus filhos na 
escola. 
 
FUTSAL – SEM CUSTO 

2ª feira –18h às 19h30 - alunos do 1º, 2º e 3ºano. Os pais deverão pegar seus filhos na 
quadra. 
4ª feira – 18h às 19h30 - alunos do 4º e 5º ano. Os pais deverão pegar seus filhos na 
quadra. 
 
VOLEIBOL – SEM CUSTO 

3ª feira - 18h às 19h - alunos do 3º, 4º e 5º ano. Os pais deverão pegar seus filhos na 
quadra. 
 
STREET DANCE – SEM CUSTO 

6ª feira – 17h30 às 18h30 - alunos do 2º ao 5º ano. Os pais deverão pegar seus filhos na 
escola. 
 
PINTURA EM TELA – CUSTO: R$68,00 Mensal – 01 aula por semana. 
2ª ou 3ª feira - 18h às 19h - alunos do 2º, 3º, 4º e 5º ano manhã e tarde. Os pais deverão 
pegar seus filhos na escola. 
Para as aulas de pintura, favor providenciar a lista de material com a professora Mary. 

O pagamento deverá ser efetuado até o dia 15 do mês em curso. 
 
BALLET – CUSTO: R$ 55,00 Mensal – 01 aula por semana. 
4ª feira - 18h às 19h - alunos do 2º ao 5º ano que estudam à tarde. 

5ª feira –  11h30 às 12h30 - alunos do 2º ao 5º ano que estudam de manhã. 
 
VIOLINO – CUSTO: R$ 100,00 Mensal – 01 aula por semana. 
2ª feira - 14h30 às 15h30 - alunos do 1º ao 5º ano. 

4ª feira –   10h às 11h - alunos do 1º ao 5º ano. 
 


