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Circular nº 02/2020                                                                                         Manaus, 21 de janeiro de 2020. 

Ref: Aulas de Educação Física para o Ensino Médio 

 

Senhores Pais, 

 

          Informamos que amanhã (22/01) iniciaremos as aulas de Educação Física para os alunos do Ensino 

Médio, das 16h 50min às 17h 40min e, após, estarão liberados. 

          Os alunos poderão vir para a escola com a blusa de Educação Física nas quartas-feiras e deverão 

trazer a bermuda (meninos) ou a calça capri (meninas) na bolsa para trocar no horário do intervalo da tarde, 

após as avaliações. 

          Ressaltamos que o aluno só poderá fazer a aula se estiver com o uniforme completo desta disciplina 

e tênis (nas cores determinadas pela escola que são azul, preto, branco e cinza). Não será permitido o uso 

de sandálias, crocs, chuteiras e outros. A camisa dos jogos não é uniforme escolar, já que cada turma tem 

modelo distinto. 

          Os alunos que forem atletas federados e trouxerem a declaração comprobatória serão dispensados 

das aulas, porém farão um trabalho por trimestre para compor a nota (o tema será informado com 

antecedência). Os alunos matriculados nos esportes oferecidos pela escola também serão dispensados e 

sua avaliação será feita pelo professor da respectiva modalidade esportiva. Os alunos impossibilitados de 

realizar exercícios físicos deverão entregar atestado médico. O PRAZO LIMITE PARA O RECEBIMENTO 

DE ATESTADOS, DECLARAÇÃO DAS FEDERAÇÕES e COMPROVANTE DE MATRÍCULA NA 

ESCOLINHA DE ESPORTE SERÁ DIA 31/01. Após esse prazo não receberemos mais solicitações de 

dispensa. 

          Os alunos dispensados pelos motivos citados acima estarão liberados às 16h 30min, nas quartas-

feiras, para irem para casa. 

          Estamos enviando em anexo a tabela com os horários das escolinhas de esporte caso tenham 

interesse em matricular seus filhos. 

          Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

 

Atenciosamente, 

A Coordenação 


