
 
SPORT KIDS ELASE – O CENTRO COMPLEMENTAR DA CRIANÇA 
 
Srs. pais, 

Com o objetivo de melhorar nosso trabalho e proporcionar maior diversão a nossas crianças, 

preparamos uma série de atividades curriculares e extras curriculares para o primeiro semestre de 

2018. Para que as atividades desenvolvam corretamente, pedimos sua ajuda e compreensão em 

alguns itens importantes. 

 

1) Preencher a ficha de cadastro corretamente; 

2) Não esquecer que seu e-mail é muito importante para nós, por isso mantenha seu cadastro 

sempre atualizado; 

3) Ficar atento à reação da criança, pois só vocês poderão perceber em casa se ela está 

gostando das atividades; 

4) Não deixar seu (sua) filho (a) fora das atividades extras curriculares, pois estas são elaboradas 

para dar mais estímulos à criança. 

5) Ficar sempre atento à grade de horários das atividades que será entregue aos pais. 

6) No caso de dúvidas, favor entrar em contato com o professor Marcos Lima pelos telefones 

99625 - 8593 ou pelo e-mail marcoslima.sportkids@gmail.com 

8) Professora Vanessa ( período matutino / vespertino ) – 99958-0136 

 

 

IMPORTANTE: 

 Será permitido trazer brinquedos, porem o uso somente será permitido em horários de sala 

livre, para que se evite a dispersão junto às atividades extra sala; 

  Os brinquedos devem, preferencialmente, ser identificados evitando assim perdas ou 

eventuais trocas; 

 Brinquedos como, patins, roller, patinete, skate e bicicleta só serão permitidos quando a 

atividade tratar-se de rua de lazer; 

 A criança que portar objetos de valor, favor comunicar aos professores para que 

guardarem os objetos em armário fechado. 

 Não será de responsabilidade do SPORT KIDS ou da ELASE os pertences e objetos 

pessoais da criança matriculada na atividade, (exemplo: celulares, relógios, dinheiro, 

brinquedos eletrônicos, notbook, tablet, etc.). 

 

 

Atenciosamente. 

 

Marcos Lima 

Coordenador SPORT KIDS 

     99625 - 8593 / marcoslima.sportkids@gmail.com 

     ELASE – 3234-5233 
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SPORT KIDS ELASE – O CENTRO COMPLEMENTAR DA CRIANÇA 

ATIVIDADES – 2018 – MATUTINO E VESPERTINO 
 

Oficinas desenvolvidas: Atividade desenvolvida por meio de oficinas integradas de trabalho. A 
criança poderá participar de práticas desportivas, recreativas, artístico-culturais e educativas, 
além do contato com a natureza e o atendimento pedagógico. 
 
Atendimento pedagógico: Proporciona o auxílio todos os dias das tarefas. trabalhos e pesquisas 
escolares quando possível; 
 
Esportes: A própria prática das modalidades esportivas, como futebol sintático, handebol, tênis 
de mesa, basquete, vôlei, etc. Além de atividades que promovam o entendimento das 
modalidades esportivas e o aprimoramento das ações técnicas e táticas de cada esporte, a nível 
recreativo. 
 
Jogos populares / recreativo: Atividades que a maioria das crianças já sabe e costuma realizar 
com frequência, não apenas no Sport Kids, mas também no seu dia a dia. Atividades como pega-
pega, esconde-esconde, alerta, queimada individual e em grupo, polícia e ladrão, pega-congela, 
dono da rua, caça ao tesouro, pique bandeira, nunca três, etc. 
 
Esporte Adaptados: a prática de modalidades esportivas desenvolvidas através de brincadeiras 
e jogos como: basquete baixo, handebol de cadeira, voleibol cego, futebol de 10 passes, etc. 
 
Jogos motores: Atividades voltadas para o desenvolvimento neuromotor da criança, como 
grandes e pequenos jogos que auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio, 
agilidade, lateralidade, entre outras capacidades físicas. São atividades como ginástica infantil, 
dinâmicas com balões, cordas, bambolês, bolas de diferentes tamanhos, peças para montar, etc. 
 
Atividades artísticas: Atividades de desenho, pintura,  modelagem, recorte/colagem, criação e 
contos de histórias, atividades rítmicas, improvisação, etc. 
 
Jogos de mesa ou jogos de sala: Atividades como xadrez, dama, trilha, baralho, jogos 
educativos e recreativos, etc. Ou ainda jogos lúdicos da sala como: cara a cara, ligue 4, etc. 
 
Recreação aquática: São atividades desenvolvidas na piscina, que possibilitam o contato da 
criança com o meio líquido, por meio de atividades de caráter recreativo. 
 
Hora do filme: Neste horário a criança assistirá a um vídeo que será escolhido pelo grupo 
durante a semana através de votação entre três opções. 
 
Jogos coletivos do grupo: Essa atividade consiste trabalhar a criatividade da criança para que 
as mesmas em pequenos grupos possam elaborar suas próprias atividades para 
consequentemente desenvolve-las coletivamente. 
 
Atividades alternativas: Serão desenvolvidas ao longo do ano, propiciando o interesse da 
criança pela natureza e lazer. Atividades como caminhadas, trilhas ecológicas, passeios, ruas de 
lazer, mini gincanas e lanches coletivos. 
 
Hora do parque: Atividade livre em um ambiente propicio a diversão em grupo das crianças. 
 
 
Atenciosamente, 
Coordenador SPORT KIDS ELASE 
Marcos Lima - 99625 - 8593 / marcoslima.sportkids@gmail.com 
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PERÍODO MATUTINO - 2018 

 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

08:00 Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada 

 
08:00  
09:15 

Atendimento 
Pedagógico 

(tarefa)  
 Sala livre 

Atendimento 
Pedagógico 

(tarefa) 
Sala livre 

Atendimento 
Pedagógico 

(tarefa) 
Sala livre 

Atendimento 
pedagógico 

(tarefa) 
Sala livre 

Atendimento 
Pedagógico 

(tarefa) 
Sala livre 

 
09:15 
10:00 

Jogos 
populares 

recreativos/Hora 
Do Filme 

 
Jogos populares 

recreativos 

Jogos populares 
recreativo/Atividades 

artísticas 

Jogos de 
sala/Jogos 
populares 
recreativos 

Esportes 
adaptados/Jogos 

populares 
recreativos 

10:00 
10:30 

Intervalo do 
lanche 

Intervalo do 
lanche 

Intervalo do lanche Intervalo do 
lanche 

Intervalo do 
lanche 

 
10:30 
11:15 

Esportes/Jogos 
coletivo do 

grupo/jogos de 
mesa ou jogos 

de sala 

 
Jogos populares 
recreativos/Jogos 

motores 
 

 
Jogos populares 
recreativos/Jogos 

motores 
 

 
Jogos populares 
recreativos/Jogos  

Motores 
 

Recreação 
Aquática/jogos 

populares 
recreativos 

 
11:15  
12:00 

 
Hora do parque 

 
Hora do parque 

 
Recreação Aquática/ 

hora do parque 

 
Hora 

 do parque 

 
Recreação 

Aquática/hora do 
parque 

12:00 Saída Saída Saída Saída Saída 
 

PERÍODO VESPERTINO - 2018 
 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:10 Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada 

 
13:30 
14:30 

Atendimento 
Pedagógico 

(tarefa) 
Sala livre 

Atendimento 
Pedagógico 

(tarefa) 
Sala livre 

Atendimento 
Pedagógico 

(tarefa) 
Sala livre 

Atendimento 
Pedagógico 

(tarefa) 
Sala livre 

Atendimento 
Pedagógico 

(tarefa) 
Sala livre 

 
14:30   
 15:15 

Recreação 
aquática/jogos 

populares 
recreativos 

        
Jogos 

populares 
recreativos 

 
Jogos 

populares 
recreativos 

      
Jogos 

Populares 
recreativos 

gos 
Populares 
recreativos 

 
15:15  
 16:00 

Recreação 
aquática/Jogos 

de mesa ou 
jogos de sala 

Esportes 
adaptados/jogos 

populares 
recreativos 

Jogos 
motores/Jogos 

de mesa ou 
jogos de sala 

Esportes 
adaptados/Atividades 

Artísticas 
 

Recreação 
Aquática/Jogos 

de mesa ou 
jogos de sala 

16:00  
16:30 

Intervalo do 
lanche 

Intervalo do 
lanche 

Intervalo do 
lanche 

Intervalo do lanche Intervalo do 
lanche 

 
16:30  
17:15 

Hora do 
parque/Jogos 

motores 

Hora do 
parque/Jogos 
coletivos do 

grupo 

 
Hora do 
parque 

 

Hora do parque/hora 
do filme 

 
Hora do 
Parque 

 
17:15  
 18:00 

 
Esportes/jogos 

populares 
recreativos 

 
Esportes/Jogos 

populares 
recreativos 

Esportes/ 
jogos 

populares 
recreativos 

 
Esportes/Jogos 

populares recreativos 

 
Jogos 

Populares 
recreativos 

18:00 Saída Saída Saída Saída Saída 



 

SPORT KIDS ELASE / 2018 

FICHA DE INSCRIÇÃO: 

Nome da criança: ______________________________________________________________________ 

Nasc.: ___/___/____ Idade:_____ (  ) Sócio: Matrícula___________(  ) Não sócio 
Nome do Pai:_________________________________________________________ 
Telefones: Res: ____________  Com : _____________ Cel: ___________________ 
Nome da mãe: ________________________________________________________ 
Telefones: Res.: ____________ Com : _____________ Cel: ___________________ 
Telefone para grupo no whatsapp_________________________________________ 
e-mail do responsável: ________________________________________ 
 

 
 
 

Sport 

kids 

 
  
 

Frequência semanal 
 

(    ) 2 x por semana 
(    ) 3 x por semana 
(    ) 4 x por semana 

(    ) 5 x por semana 
 

Valor Sócio 
 

R$ 143,00 

R$ 170,00 
R$ 195,00 

R$ 250,00 
 

Valor Não Sócio 
 

R$ 245,00 

R$ 290,00 
R$ 315,00 

R$ 370,00 
 

Período 
 

Matutino (   ) 

 
Vespertino (   ) 

Turma em que a criança permanecerá:      ( ) 4, 5 e 6          ( ) 7, 8, 9, 10 

ESPECIFIQUE QUAIS DIAS DA SEMANA:      (  ) 2ª  (  ) 3ª  (  ) 4ª  (  ) 5ª  (  ) 6ª 
. 
DADOS RELATIVOS A CRIANÇA: 
Tem alguma alergia: ( ) sim ( ) não – Qual ____________________________________________ 
Possui alguma doença: ( ) sim ( ) não – Qual ___________________________________________ 
Toma algum medicamento: ( ) sim ( ) não – Qual _______________________________________ 
Tem plano de saúde: ( ) sim ( ) não – Qual ________________________________________ 
TERMOS DE AUTORIZAÇÃO: 
Mãe está autorizada a retirar: ( ) sim ( ) não 
Pai está autorizado a retirar: ( ) sim ( ) não 
Outro autorizado:______________________________________________________ 
Seu filho(a) está autorizado a participar das atividades aquáticas ? ( ) sim ( ) não 
Seu filho(a) está apto a participar das atividades ministradas pelos professores ? 
( ) sim ( ) não – Qual __________________________________________________ 
Estou ciente dos horários de funcionamento do Sport Kids 2018: 
Matutino – 08:00 as 12:00 hs – ( )  /  Vespertino – 13:10 as 18:00 hs – ( ) 
Autorizo a imagem do meu filho(a) em site, material gráfico e/ou programas de tv, 
afim de reportagem ou divulgação ? ( ) sim ( ) não. 
OBS: Horário de tolerância matutino 12:10hr / vespertino 18:10hr. Após o horário 
de tolerância as crianças permanecerão aguardando os pais oul no ginásio I. 
ESTOU CIENTE DO REGULAMENTO DO SPORT KIDS ELASE – 2018, 
CONCORDO COM O MESMO E CONFIRMO QUE RETIREI 
____________________                                  Fpolis,.......de.........................2018 
Assinatura do responsáve 
                            l____________________________________ 

Coordenador Sport Kids Elase – Marcos Lima 


