
 

COLÉGIO CAD 
 
 

HORÁRIO DE ATIVIDADES EXTRAS/2021 
 
 

As atividades acontecerão no período oposto, sem custo adicional. 
Os alunos interessados deverão inscrever-se conforme orientação abaixo. 

 
*Basquete (masculino e feminino) a partir do 4º ano com o professor Júlio: 
Matutino – Terça-feira:  
9h e 50min às 10h e 40min. (MASCULINO/FEMININO) -INICIAÇÃO 
Vespertino - Terça-feira e Quinta-feira:  
16h às 16h e 50min (FEMININO/MASCULINO) -INICIAÇÃO 
 
*Xadrez a partir do 2º ano com o professor Rodrigo: 
Matutino- quinta-feira: 
8h e 40min às 9h e 30min. 
Vespertino- Sexta-feira: 
13h e 50 min às 14h e 40min. 
 
*Atividade Funcional Recreativa (masculino e feminino) a partir do 2º ano com o professor Rodrigo: 
Segunda-feira: 
17h e 30 min. às 18h e 20min. (alunos do 2º ano e 3º ano do matutino e vespertino) 
Quarta-feira:    
17h e 30 min. às 18h e 20min. (alunos do 4º ano e 5º ano do matutino e vespertino)  
 
*Voleibol (masculino e feminino) a partir do 4º ano com o professor Rodrigo:  
Segunda-feira e Quarta-feira:   
15h e 50min às 16h e 40min. (4º, 5º e 6º anos) - (MASCULINO/FEMININO) -INICIAÇÃO  
Segunda-feira e Quarta-feira:      
16h e 40min às 17h e 30min. (7º, 8º e 9º anos) - (MASCULINO/FEMININO) -INICIAÇÃO 
Sábado:   
10h às 11h e 40min. (TREINAMENTO- SELEÇÂO) 
 
*Handebol (masculino e feminino) a partir do 6º ano com o professor Rodrigo:  
Sexta-feira:  
14h e 40min às 16h e 20min (6º, 7º, 8º e 9º anos) - (MASCULINO/FEMININO) -INICIAÇÃO 
16h e 20min às 18h. (Ensino Médio) - (MASCULINO/FEMININO) -TREINAMENTO 
 
*Futsal (masculino) para alunos do Ensino médio com o professor Rodrigo: 
Segunda-feira: 
18h e 30 min. às 19h e 20min. (alunos do 1º,2º e 3º ano do Ensino Médio)  
 
 
 

Obs.: Essas atividades terão início a partir do dia 22/02/2021. 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................................... 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Eu__________________________________________________________________aluno (a) do 

_____ ano, quero participar das atividades de: 

 

(   ) Basquete  (   ) Voleibol                              (   ) Atividade Funcional Recreativa 

          

(   ) Handebol                     (   ) Xadrez                             (   ) Futsal Ensino Médio  

 
_____________________ 

Ass. do Responsável. 
 
OBS.: Cuidado para não sobrecarregar seu filho com atividades, pois o mesmo deverá 
reservar um tempo para seus estudos (leituras, tarefas, pesquisas, trabalhos) e lazer.  

 


