
 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2020. 

Assunto: Atividades extracurriculares 

Prezados responsáveis, 

O Colégio Vicentino da Imaculada Conceição oferece este ano uma gama de atividades esportivas e culturais. As 

atividades extracurriculares proporcionam um horário estendido ao estudante no colégio em um ambiente seguro e 

de qualidade. Além disso, são excelentes oportunidades para aprender conteúdos que vão além da sala de aula, 

garantindo uma formação ainda mais completa. Confira no quadro a seguir! 

As matrículas poderão ser realizadas no período de 04 e 05 de fevereiro de 2020 das 15h às 19h, presencialmente 

no colégio.  

Atenção, as vagas são limitadas!  

Taxa de Inscrição – R$ 50,00 

Valor da atividade – R$ 160,00 

As aulas iniciarão na semana do dia 10 de fevereiro. 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 Todo estudante matriculado terá prazo até inicio de março para a entrega do atestado médico. 

 Informamos que não haverá reposição das aulas que caírem em feriados, recessos e férias.   

 Toda comunicação relativa às atividades extracurriculares deverá acontecer diretamente com o coordenador 
Ávila através do e-mail coordenacaoatividades@asvpcic.com.br 

 O deslocamento dos educandos entre as aulas regulares e as atividades extracurriculares será de 
responsabilidade do colégio. 

 Descontos especiais para irmãos 

 O tempo de permanência da criança na escola será de, no máximo, 30 minutos o término das atividades culturais 
e esportivas. 
 

 

 

 

 

 

 

file://///MASTERCIC/sdados/comunicacao/2020/identidade%20visual/coordenacaoatividades@asvpcic.com.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade Turma Série/Segmento Ministrante 

Futsal Segundas e quartas-feiras – 
17h30 às  18h30 

Infantil 1 e Infantil 2. Felipe Marinho 

Futsal Terças e quintas-feiras – 
17h30 às 18h30  
 

1º2º e 3º anos do Ensino 
Fundamental – anos iniciais. 

Felipe Marinho 

Judô Terças e sextas-feiras – 
17h30 às 18h30 

Educação Infantil e Ensino 
Fundamental – anos iniciais. 

Rodrigo 
Monteiro 

Judô Segundas e quartas-feiras – 
17h30 às 18h30 

Educação Infantil e Ensino 
Fundamental – anos iniciais. 

Marcia Albernaz 

Capoeira Segundas e quartas-feiras – 
17h30 às 18h30 

Educação Infantil. Guilherme 
Guimaraens 

Capoeira Terças e sextas-feiras – 
17h30 às 18h30 

Ensino Fundamental – anos 
iniciais. 

Guilherme 
Guimaraens 

Capoeira Segundas e quartas-feiras – 
12h45 às 14h 

Ensino Fundamental – anos 
finais. 

Guilherme 
Guimaraens 

Ginástica Artística Segundas e quartas-feiras – 
17h30 às 18h30 

Ensino Fundamental – anos 
iniciais. 

Viviane 
Rodrigues 

Ginástica Artística Terças e quintas-feiras – 
17h30 às 18h30  
 

Educação Infantil. Marcella Silva 

Ginástica Artística 6° feira -  17h30 às 18h30 5º ano do Ensino 
Fundamental – anos iniciais  e 
Ensino Fundamental – anos 
finais. 

Viviane 
Rodrigues 

Ginástica Rítmica Terças e quintas-feiras – 
17h30 às 18h30  
 

Educação Infantil e 1º ano. Olivia Guerra 

Jazz Terças e quintas-feiras – 
17h30 às 18h30  
 

Ensino Fundamental – anos 
iniciais. 

Myllena Moraes 

Ballet Segundas e quartas-feiras – 
17h30 às 18h30 

2º 3º e 4º anos do Ensino 
Fundamental – anos iniciais. 

Mirna Nijs 

Ballet Baby Class Segundas e quartas-feiras – 
17h30 às 18h30 

Maternal 3, Infantil 1, Infantil 
2 e 1º ano. 

Aline Bittencourt 

Handebol Segundas e quartas-feiras – 
17h30 às 18h30 

4º e  5º anos do Ensino 
Fundamental – anos iniciais. 

Júlio Vicente 

Teatro Quartas e sextas-feiras – 
17h30 às 18h30 

Ensino Fundamental – anos 
iniciais. 

Sylvia Oliveira 

Violão Segundas e quartas-feiras – 
17h30 às 18h30 

2° 3º 4º e 5° anos do Ensino 
Fundamental – anos iniciais. 

Pedro Peres 



 

 

 

 

 

 

Mais informações sobre atividades poderão ser obtidas em contato com a coordenação através do e-mail 

coordenacaoatividades@asvpcic.com.br. 

 

Atenciosamente, 

Coordenação de atividades. 
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