ESCOLA REINO AZUL DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EM GINÁSTICA
É com imensa satisfação que temos a honra de convidar vossa senhoria para prestigiarem os trabalhos de nossa escola de
ginástica. Oferecemos trabalhos de iniciação esportiva e aperfeiçoamento técnico nas modalidades ginásticas, personalizados de acordo
com as necessidades de nossos jovens atletas. Para o ano de 2022 teremos as modalidades de ginástica rítmica (masculina e feminina) e
ginástica artística masculina, todos estão convidados para fazerem uma aula experimental gratuita. As ginásticas rítmica e artística são
esportes olímpicos, que trabalham uma imensidão de possibilidades de movimentos corporais que desenvolvem flexibilidade, força,
equilíbrio, agilidade, velocidade, coordenação e resistência, dentre tantas outras qualidades físicas.
Os alunos podem iniciar as aulas a qualquer momento, basta entrar em contato para agendar sua aula e verificar a disponibilidade
de vaga no horário desejado. Para tal, devem vir com o uniforme do colégio que propicie a prática de atividade física, meia comum e os
que possuem cabelo comprido devem estar bem amarrados, as meninas com coque bem preso nos cabelos. Devem trazer sempre uma
garrafa com água e uma toalhinha para secar o rosto. Em breve será informado o uniforme da ginástica que deverá ser comprado direto
com o professor, pois o uso nas aulas é obrigatório assim como a sapatilha para a ginástica rítmica, a ginástica artística dispensa o uso de
calçados. Neste momento de pandemia, estamos tomando todas as medidas sanitárias de higienização e distanciamento entre os alunos.
Não será permitido fazer as aulas sem máscara.
Oferecemos as aulas duas ou três vezes por semana e com duração e valores de acordo com o nível escolhido. Após as primeiras
aulas os alunos que apresentarem aptidão suficiente para subir de nível poderão optar por uma turma com o treinamento mais avançado.
A IDADE MÍNIMA PARA INÍCIO DO TREINAMENTO EM GINÁSTICA É DE 5 ANOS COMPLETOS.
A taxa de matrícula é de R$60,00 (sessenta reais) que deverá ser paga no ato da inscrição. Segue abaixo os horários das turmas e
a ficha de matrícula que deve ser preenchida e entregue na aula. A efetivação da matrícula está vinculada á disponibilidade de vagas
ofertadas para a turma. A primeira mensalidade tem vencimento no dia 10 de março e a última no dia 10 de dezembro, ficando assim o
dia 10 de cada mês como data limite de vencimento do pagamento. As mensalidades devem ser pagas diretamente ao professor ou
através de transações bancárias (PIX, transferência ou depósito).
Aos pais que quiserem assistir as aulas será permitido permanecer na sala de ginástica apenas no primeiro dia, porém não deverá
em nenhuma hipótese interferir nas aulas ou fotografar e gravar vídeos de alunos que não sejam o seu próprio filho sem autorização do
professor. A comunicação entre pais e professores se dará através de grupo no Whatsapp, os pais devem informar na ficha de matrícula
um número em que usem o aplicativo.
Horários das turmas: assinale com um X a opção desejada
( )GINÁSTICA RÍTMICA MATUTINO: QUARTA E SEXTA-FEIRA 09:30 ÀS 10:30 (nível iniciante) – 2X POR SEMANA R$100,00 PROF. VICTOR.
( ) GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA MATUTINO: QUARTA E SEXTA-FEIRA 10:30 ÀS 11:30 (nível iniciante) – 2X POR SEMANA R$100,00 PROF.
VICTOR.
( )GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA VESPERTINO: SEGUNDA E SEXTA-FEIRA 13:30 ÀS 14:30 (nível iniciante) – 2X POR SEMANA R$100,00. PROF.
VICTOR.
( )GINÁSTICA RÍTMICA ELITE VESPERTINO: SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA 14:30 ÀS 17:30 (nível avançado) – 2X POR SEMANA R$155,00 e 3X POR
SEMANA R$175,00. PROF. VICTOR.
( )GINÁSTICA RÍTMICA NOTURNO: SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA 17:30 ÀS 19:30 (nível intermediário) – 2X POR SEMANA R$135,00 E 3X POR
SEMANA R$155,00. PROF. VICTOR.
( ) GINÁSTICA RÍTMICA NOTURNO: SEGUNDA E QUARTA FEIRA 17:30 ÀS 19:OO (nível iniciante) – 2X POR SEMANA R$120,00. PROF ANA PAULA.
( ) GINÁSTICA RÍTMICA NOTURNO: SEGUNDA E QUARTA-FEIRA 19:45 ÀS 21:15 (nível iniciante) – 2X POR SEMANA R$120,00. PROF. VICTOR.

Telefone para contato: Oi (48) 98446-5243
Sem mais, me coloco a inteira disposição para dúvidas.
Grato, professor Victor.
São José, 18 de fevereiro de 2022.

...........................................................................................................................................................................
PRÉ CADASTRO DE MATRÍCULA 2022
ALUNO:
DATA DE NASCIMENTO:
PERÍODO EM QUE ESTUDA:
ANO/TURMA:
NOME DO RESPONSÁVEL:
GRAU DE PARENTESCO:
TELEFONES PARA CONTATO: ( )
/( )
WHATSAPP: ( )
MODALIDADE GINÁSTICA:
NÍVEL:
Eu .......................................................................................................................................................................RG .................................
na condição de responsável pelo aluno .....................................................................................................................................................
autorizo sua participação nas aulas e apresentações de ginástica, bem como o uso de suas imagens em qualquer formato de mídia para
fins de divulgação deste trabalho.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
São José, ........ de ................... de 2022.

