
                                                         
 
 
 
 

Comunicado nº 6−3/2021/Atividades Extracurriculares 

 

Taguatinga, 26 de março de 2021. 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

 

As atividades físicas, artísticas e culturais são fundamentais para a saúde do corpo e da mente, 
neste momento de enfrentamento ao novo Coronavírus e seguimos confiantes que os protocolos 
adotados pela Instituição assegurarão essas práticas. 

Informamos que nossas escolinhas de esportes, treinamentos e oficinas culturais terão início no 
dia 5/4(segunda-feira) somente para os estudantes regularmente matriculados. Fortalecendo a parceria 
família x colégio, reforçamos os procedimentos quanto à participação do estudante nas atividades 
Extracurriculares. 

Para melhor organização familiar, seguem algumas informações importantes: 

1. Acesso às dependências esportivas e culturais: 

a. Após triagem realizada na portaria (1), os estudantes da Educação Infantil e do 1º 
ano do Ensino Fundamental entrarão acompanhados pelo responsável, sendo 
acolhidos pelo professor da modalidade. 

b. A permanência dos responsáveis não será permitida no local das atividades, de 
acordo com as normas do protocolo interno, item: 3.6 Espaços escolares e 
circulação. 

c. Após a aula, os estudantes serão encaminhados para a quadra azul, onde 
aguardarão um chamado da recpção.  

2. Uniformes: 

a. Os estudantes deverão praticar as aulas com o uniforme do colégio até que os 
uniformes específicos estejam disponíveis para venda.  

b. Os uniformes das modalidades estarão disponíveis para compra, a partir do mês 
de maio. 

c. No caso da natação, o maiô, a sunga e a touca poderão ser de qualquer marca até 
a aquisição do uniforme padrão. 

3. Medidas de proteção:   

a. O uso de máscara é obrigatório na prática de todas as modalidades, inclusive na 
natação, e ela poderá ser retirada somente no momento de entrar na piscina 
(após alongamento e aquecimento).  

b. É obrigatória a máscara do tipo face shield para professores e estagiários dentro 
da área da piscina. 

c. Além da máscara, os estudantes deverão trazer squeezes/garrafa com água. 

d. Haverá marcação de distancioamento nas salas e quadras. 

e. Haverá limitação no número de atletas. 

f. O contato físico será restrito. 

g. A cada aula haverá higienização dos espaços e materiais. 



 
 

4. A respeito das turmas SETE/SEAC:   

a. As tabelas de turmas em funcionamento estão disponíveis no APP Marista 
Conectado e na Secretaria. 

b. O procedimento para mudança de turma e cancelamento de matrícula deverá ser 
feito na Secretaria, mediante encaminhamento da Coordenação Extracurricular.  

5. Observações para a prática de cada modalidade:   

  

Voleibol Uso do uniforme do colégio, meias cano longo branca e cabelos amarrados. 

GR Uso de sapatilhas de meia-porta bege e cabelos amarrados.  

Futsal Uso de tênis de futsal, caneleira e meião azul royal ou branco. 

Handebol Uso de tênis, meia cano longo branca, cabelos amarrados, unhas cortadas e não 
usar acessórios, como: anéis, brincos, relógios e piercings.  

Natação Recomendamos o uso de óculos de natação, maiô, sunga e touca. 

Judô Uso de Kimono, chinelos e cabelos amarrados. 

Capoeira Uso de calça branca de capoeira, blusa do uniforme do colégio e chinelos. 

Balé Uso de collant, saia, sapatilha meia-porta rosa, meia-calça, coque e redinha. 

Teatro Uso de camiseta do colégio, calça legging ou bermuda. 

Jazz Uso de collant, saia ou short, sapatilha meia-porta bege e cabelos amarrados. 

 

Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer esclarecimentos e/ou 
dúvidas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazielle Regina 
Coordenadora das Atividades Extracurriculares 

E-mail: grfreire.df@marista.edu.br 

2191-1523  /  99968-2961 


