
INFORMAÇÕES GERAIS 
Atividades extracurriculares 2017 

PEDIDO 

Para este ano de 2017 as atividades extracurriculares oferecidas serão as 
mostradas no quadro mais adiante. Contudo, é muito importante ressaltar que 
gostaríamos que cada um nos dissesse o que tem interesse em fazer e quais os 
horários teria disponível para isso.

É importante ter em mente que, apesar da grade horária proposta, sempre há 
possibilidade de formar novas turmas em outros dias e/ou horários e até mesmo 
incluir novas modalidades.

Para que fiquemos sabendo desse interesse temos alguns canais de comunicação. 
São eles:

Telefone: (19) 4141-2561
E-mail: comercial@bodhiquality.com.br
Site: www.bodhiquality.com.br
Facebook: facebook.com/BodhiQuality
E o principal: Nossa sala da Secretaria Extracurricular localizada em frente à sala 
de artes, entre a entrada dos alunos do Período Integral e a rampa de acesso ao 
pátio. Venham nos conhecer!!! Estaremos lá às terças e quintas-feiras das 11h30 
às 13h00.

Nesse primeiro momento vamos disponibilizar as atividades sem definir a faixa 
etária. Com o decorrer das inscrições iremos verificar a idade dos inscritos e 
avaliaremos juntamente com o professor se será necessário separar. 
Evidentemente, sem perder de vista os objetivos propostos de socialização, 
ludicidade e desenvolvimento bio-psico-social.

UNIFORME 

Os alunos que farão parte das atividades extracurriculares deverão adquirir a 
camiseta de uniforme destas atividades e que será exclusiva para uso nos dias e 
horários das mesmas. Desta forma, conseguimos facilitar a identificação de tais 
alunos tanto pelos funcionários do Colégio, quanto pelos professores que 
ministrarão as aulas. Para a Natação não será necessário camiseta, em breve 
veremos a opção de aquisição de toucas personalizadas.

As camisetas serão confeccionadas após o período de inscrições e, uma vez 
entregues aos alunos, serão pré-requisitos fundamentais para a participação do 
mesmo na(s) atividade(s). Para que o aluno não se sinta desconfortável com o 
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uniforme durante seu uso, no momento da inscrição ele deverá anotar o tamanho 
desejado no local indicado em sua ficha de inscrição. 

O valor do uniforme será de R$ 40,00 (quarenta reais) para uma unidade e, caso 
queiram adquirir 2 ou mais unidades, cada uma sairá por R$ 35,00 (trinta e cinco 
reais). Este valor deverá ser pago juntamente com a primeira mensalidade. 

Mudamos a confecção que fará a camiseta em relação à utilizada no ano de 2016 
e, com isso, elas ficarão prontas mais rapidamente.

Tal camiseta não poderá ser utilizada durante as aulas curriculares em hipótese 
alguma, pois deve ser respeitado o uniforme tradicional do Colégio!

Os pais que se inscreverem para as modalidades de adultos também precisarão 
adquirir o uniforme!

MODALIDADES, DIAS E HORÁRIOS 

Ao final desta circular encontra-se o quadro com as modalidades e suas 
respectivas informações tanto para alunos quanto para pais.

OBSERVAÇÕES FINAIS 

Os valores de investimento e formas de pagamento serão encaminhados em 
arquivo separado para facilitar a leitura e localização das informações; 

As atividades acontecerão durante os 9 meses letivos do ano de 2017 (de fevereiro 
a junho e de agosto a novembro) e iniciarão tão logo a turma apresente a 
quantidade de inscrições suficiente para seu início;

Caso seja necessário, faremos as devidas adequações, sempre contando com o 
aval dos alunos/pais já inscritos. O número mínimo e máximo de alunos por turma 
varia de acordo com a modalidade e pode ser encontrado no quadro horário. Caso 
seja atingido o número máximo de alunos na turma e ainda tenhamos 
interessados, avaliaremos a possibilidade de abertura de nova(s) turma(s). 

As inscrições iniciam no dia 09.02.2017 (quinta-feira) e estaremos em nossa sala 
nos horários informados no início desta circular.



ATIVIDADES AOS ALUNOS
MODALIDADE GÊNERO DIAS HORÁRIOS REQUISITO

Artes circenses / 
Tecido Misto 3ª e 5ª das 12h00 às 13h00 Mínimo: 06 

Máximo: 10

Artes circenses / 
Tecido Misto 2ª e 4ª das 17h45 às 18h45 Mínimo: 06 

Máximo: 10

Ballet Misto 4ª e 5ª das 12h00 às 13h00 Mínimo: 08 
Máximo: 18

Basquetebol Misto 2ª e 4ª das 17h45 às 18h45 Mínimo: 08 
Máximo: 18

Capoeira Misto 3ª e 5ª das 11h00 às 12h00 Mínimo: 06 
Máximo: 15

Capoeira Misto 3ª e 5ª das 12h00 às 13h00 Mínimo: 06 
Máximo: 15

Futsal Misto 3ª e 5ª das 10h00 às 11h00 Mínimo: 06 
Máximo: 15

Futsal Misto 2ª e 4ª das 17h45 às 18h45 Mínimo: 06 
Máximo: 15

Ginástica de solo Misto 2ª e 4ª das 11h00 às 12h00 Mínimo: 06 
Máximo: 15

Ginástica de solo Misto 2ª e 4ª das 12h00 às 13h00 Mínimo: 06 
Máximo: 15

Handebol Misto 3ª e 5ª das 17h45 às 18h45 Mínimo: 08 
Máximo: 21

Judô Misto 3ª e 5ª das 12h00 às 13h00 Mínimo: 06 
Máximo: 15

Judô Misto 2ª e 4ª das 17h45 às 18h45 Mínimo: 06 
Máximo: 15

Multiesporte Misto 4ª e 6ª das 17h45 às 18h45 Mínimo: 06 
Máximo: 15

Natação Misto 2ª e 4ª das 17h45 às 18h45 Mínimo: 06 
Máximo: 10

Street Dance Misto 3ª e 5ª das 11h00 às 12h00 Mínimo: 06 
Máximo: 15

Street Dance Misto 3ª e 5ª das 12h00 às 13h00 Mínimo: 06 
Máximo: 15

Voleibol Misto 2ª e 4ª das 18h45 às 19h45 Mínimo: 08 
Máximo: 18



Não perca tempo, as vagas são limitadas e serão preenchidas 
por ordem de chegada!!!  

BODHI QUALITY
Fevereiro de 2017

ATIVIDADES AOS PAIS
MODALIDADE GÊNERO DIAS HORÁRIO REQUISITO

Grupo de corrida 
e caminhada Misto 2ª e 4ª das 17h45 às 18h45 Mínimo: 06 

Máximo: 25

Treinamento 
Funcional Misto 3ª e 5ª das 17h45 às 18h45 Mínimo: 05 

Máximo: 15

Pilates Misto 2ª e 4ª das 17h45 às 18h45 Mínimo: 05 
Máximo: 15

Zumba Misto 3ª e 5ª das 17h45 às 18h45 Mínimo: 06 
Máximo: 20


