
 
 

Educação Infantil ao Ensino Médio – 2º Semestre 
 
 

MODALIDADES SÉRIES/ANOS 
DIAS DA 
SEMANA 

HORÁRIO PROFESSOR(A) 

 

Balé 

Minimaternal ao                     
1º ano do EF 

2ª e 4ª 11h45 às 12h45 RENATA HENRIQUES 

Minimaternal ao                     
2º ano do EF 

3ª e 5ª 17h20 às 18h20 CAMILLA 

 
Sapateado 1º ao 5ºano EF 6ª 11h45 às 12h45 RENATA HENRIQUES 

 
Jazz 3º ao 5º ano EF 3ª e 5ª 11h45 às 12h45 RENATA HENRIQUES 

 

Futsal 
Misto 

2º ao 5ºano EF 3ª e 5ª 11h45 às 12h45 

DANIEL COSTA 
1º ao 4ºano EF 3ª e 5ª 17h20 às 18h20 

Futsal 
Masculino 

6º ao 9ºano EF 3ª e 5ª 12h45 às 13h45 

Ens. Médio 3ª e 5ª 14h20 às 15h20 

 
Judô 

Maternal ao               
5º ano do EF 

3ª e 5ª 11h45 às 12h45 

KENDI 
6º ao 8ºano EF / 

Avançado 
3ª e 5ª 12h45 às 13h45 

Maternal ao               
5º ano do EF 

3ª e 5ª 17h30 às 18h30 

 
Handebol 6º ao 9ºano EF 3ª e 5ª 13h40 às 14h40 CARLOS HENRIQUE 

 
Basquete 

6º ano do EF ao          
3º ano do EM 

3ª e 5ª 14h40 às 15h40 CARLOS HENRIQUE 

 
Vôlei 

9º ano ao Ensino 
Médio 

2ª e 4ª 14h20 às 15h20 CARLOS HENRIQUE 

 

 
Teatro 

 

1º ao 5ºano EF 3ª e 5ª 11h45 às 12h45 

             LORENA 1º ao 5ºano EF 3ª e 5ª 17h30 às 18h30 

6º ao 9ºano EF e 
ENS. MÉDIO 

5ª 14h30 às 16h30 

 
Xadrez 

1º ao 5ºano EF 4ª 11h45 às 12h45 
MARCOS 

6º ao 9ºano EF 4ª 12h45 às 13h45 

 
Inglês 

KIDS 2 
3º ano EF  

2ª e 4ª 11h45 às 12h40 

Profº Wizard 

TEENS 2 
2ª e 4ª 13h às 13h55 

12 a 14 anos iniciantes 



 
 
VALORES PARA O 2º SEMESTRE DE 2021: para a inscrição na modalidade, é necessário dirigir-se à Secretaria 
da escola, preencher e pagar a  Inscrição de R$ 50,00 (valor por modalidade) e optar por uma das formas 
de pagamento descritas abaixo: 
 

 

Uma modalidade extracurricular duas vezes por semana: 
1ª opção de pagamento: Total – agosto a novembro 

  R$ 860,00 com cheque pré-datado para dia 15/08. 
2ª opção de pagamento: Mensal 

 R$ 220,00 por mês, com cheques pré-datados para todo dia 15 de cada mês. 
 
 

Duas modalidades extracurriculares ou dois irmãos duas vezes por semana: 
1ª opção de pagamento: Total – agosto a novembro 

  R$ 1690,00 com cheque pré-datado para dia 15/08. 
2ª opção de pagamento: Mensal 

 R$ 430,00 por mês, com cheques pré-datados para todo dia 15 de cada mês.  
 
 

Cinco dias de atividades extracurriculares: 
1ª opção de pagamento: Total – agosto a novembro 

 R$ 2080,00 com cheque pré-datado para o dia 15/08.  
2ª opção de pagamento: Mensal 

 R$ 530,00 por mês, com cheques pré-datados para todo dia 15 de cada mês.  
 

 

Uma modalidade extracurricular, uma vez por semana, aula de 60min: 
1ª opção de pagamento: Total – agosto a novembro 

  R$ 440,00, com cheque pré-datado para o dia 15/08; 
2ª opção de pagamento: Mensal 

 R$ 112,00 por mês, com cheques pré-datados para todo dia 15 de cada mês.  
 

Obs.: 1) O início das aulas será a partir de 09/08/21, mediante a formação de turmas com número 
mínimo de alunos e o término dia 03 /12 /2021. 
2) A Ficha de Inscrição está disponível no site da escola: www.beatissima.com.br      
3)  As aulas de inglês - Wizard serão presenciais a partir do dia 09/08. Para mais informações entrar 
em contato pelo telefone: 11- 5531 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ORIENTAÇÕES DE VESTUÁRIO  
 

Futsal 
Chuteira de futsal, caneleira e meião. 
Roupas esportivas: camiseta, bermuda, shorts ou uniforme. 
Obs.: cabelo sempre preso, tirar: brincos, colares, anéis, pulseiras e outros acessórios. 
 

Handebol 
Tênis, roupas esportivas: camiseta, bermuda, shorts, calça ou uniforme. 
Obs.:  cabelo sempre preso, tirar: brincos, colares, anéis, pulseiras e outros acessórios e as meninas com 
unha grande colocar esparadrapo. 
 

Basquete 
Tênis e roupas esportivas: camiseta, bermuda, shorts ou calça ou uniforme. 
Obs.:  cabelo sempre preso, tirar: brincos, colares, anéis, pulseiras e outros acessórios e as meninas com 
unha grande colocar esparadrapo. 
 

Balé 
Collant, meia calça, saia e sapatilha. As cores são livres.  
Obs.:  cabelo sempre preso.  
 
 

Sapateado 
Sapato de sapateado, blusa regata, shorts de malha, collant, sainhas, de cor preta. 
Obs.:  cabelo sempre preso.  
 
Jazz 
Blusa, collant, shorts de malha, legging e sapato de jazz. As  cores são livres. 
Obs.:  cabelo sempre preso.  
 

Judô 
Kimono branco ou azul e chinelo. 
Obs: 1- Meninas: obrigatório uso de camiseta e shorts por baixo do kimono.  
          2- Cabelo sempre preso, tirar: brincos, colares, anéis, pulseiras e outros acessórios.  
          3- Em competições ou apresentações é obrigatório o uso do Kimono Branco. 
 

Teatro 
Uniforme ou roupas confortáveis. 
 
 

Observações para todas as atividades: 

 Trazer máscara para troca, álcool em gel e garrafa de água. 

 Colocar nome em todos os pertences. 

 
Equipe das Atividades Extracurriculares 

 


