
 
Caros Responsáveis, 

Gostaríamos de informá-los a respeito do funcionamento das atividades que envolverão a disciplina 
Educação Física, cujas aulas ocorrerão no contraturno no modo virtual e presencial. Os alunos poderão 
escolher: dias e horários conforme quadro a seguir. 

 

Unidade da Águas Claras 

 

Haverá duas reuniões virtuais por série, com os professores da cadeira para mais explicações, nos 
dias 18 e 19 de fevereiro (quinta e sexta), conforme quadro a seguir. Os alunos das respectivas séries devem 
escolher um dos dois horários para participar. 

Horários das reuniões 

 

 

  
 

 

HORÁRIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 

15H20 
16H10 

- 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

PRESENCIAL/VIRTUAL 

(50 vagas)  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

PRESENCIAL/VIRTUAL 

(50 vagas)  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

PRESENCIAL/VIRTUAL 

(50 vagas)  

16H20 
17H10 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

PRESENCIAL/VIRTUAL  
(50 vagas)  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

PRESENCIAL/VIRTUAL 

(50 vagas)  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

PRESENCIAL/VIRTUAL 

(50 vagas)  

- 

17H10 
18H 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

PRESENCIAL/VIRTUAL  

(50 vagas)  

- - -    

HORÁRIOS QUINTA SEXTA 

15h - 15h50 1ª série 3ª série 

16h -  16h50 2ª série 
 

2ª série 

17h - 17h50 3ª série 
 

1ª série 
 



 
Cabe ressaltar os seguintes aspectos: 

• A troca de horários poderá ocorrer somente de um semestre para outro, mediante 
disponibilidade de vagas e validação da orientação. 

• Para a prática de aula, os alunos terão de estar devidamente uniformizados (uniforme da escola, 
tênis e meia). 

• As vagas serão limitadas de acordo com a turma e horário escolhido.  

• O aluno poderá optar pelo modelo virtual ou presencial.  

• O aluno deverá escolher a modalidade da qual participará por meio de inscrição feita on-line. As 
inscrições serão abertas no dia 22/02, às 15h, e se encerrarão no dia 24/02, às 23h59. 

• As aulas serão iniciadas no dia 01 de março, sendo que nesta primeira semana, TODAS as turmas 
terão aulas remotas. NÃO HAVERÁ AULA PRESENCIAL. 

• A partir do dia 8 de março, as turmas iniciam com o modelo hibrido.  

Ressaltamos que é fundamental o aluno comparecer à reunião para se informar dos processos sobre 
a prática da aula de Educação Física. Enfatizamos ainda que a disciplina integra o currículo, sendo, portanto, 
obrigatória. 

Desde já agradecemos a compreensão e colocamo-nos à disposição para quaisquer outros 
esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

 

 

Carlos Roberto Alves Teles 
     Gestor de Área  

 

 


