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MANUAL DAS ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS 

 

O programa de Formação Complementar do Colégio Anchieta caracteriza-se por 
atividades ofertadas aos alunos de caráter opcional. Elas têm como objetivo proporcionar o 
desenvolvimento da espiritualidade, da afetividade, da imaginação, da criatividade, da 
sensibilidade, da empatia, do conhecimento de si e do outro, da capacidade de pensar 
logicamente, das potencialidades físicas e motoras, colaborando para a educação integral do 
estudante nas dimensões cognitiva, socioemocional e religiosa-espiritual, promovendo a 
autonomia, o respeito e a cooperação.  

No que tange às atividades complementares, todas opcionais, oferecidas pelo Colégio 
no contraturno (Escola de Arte, Atividades Esportivas, Formação Cristã, Robótica, Escotismo, 
Empreendedorismo, Show Musical, e outras), os custos específicos vão declarados nos 
respectivos Manuais de Inscrição, sendo que a adesão do aluno às atividades consuma-se 
mediante a inscrição, a matrícula e ao pagamento dos custos atinentes.  

 

Compreende atividades físicas, recreativas, lúdicas e esportivas, de forma organizada 
e contínua estruturadas em quatro eixos: Ginástica Geral, Jogos e Atividades Lúdicas, 
Expressão e Ritmo e Multiesportivas. Proporciona aos alunos a vivência de valores 
fundamentais para a socialização, o desenvolvimento da psicomotricidade e a iniciação 
esportiva. 

 

Em cada modalidade, os alunos serão trabalhados a partir dos fundamentos 
conceituais, dos aspectos táticos, das regras e da integração para o bom desempenho 
pessoal e coletivo nos jogos e nas atividades das equipes. 

 

Em cada modalidade, serão aprofundados os conhecimentos quanto aos 

fundamentos, aos aspectos táticos e às regras de cada esporte. Os alunos 

representarão o Colégio em campeonatos escolares realizados na escola e em outros 

locais. O desenvolvimento das habilidades individuais e o conhecimento adquirido 

contribuirão para o bom desempenho pessoal e coletivo nos jogos e nas atividades das 

equipes. 
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Com o intuito de auxiliar e orientar as famílias quanto à adesão pretendida para o 
seu(sua) filho(a), seguem as explicações pertinentes.  

 

2. Inscrições 
2.1 Período de Inscrições 

• 25/11 (a partir das 9h) a 02/12/2019 (até as 23h59min) - período de inscrições 
exclusivo para os alunos que estão matriculados nas atividades esportivas no ano 
letivo de 2019 e continuarão realizando a mesma atividade em 2020. 

• A partir do dia 10/12/2019 (após as 9h) – período de inscrições aberto a todos 
os alunos anchietanos. 
 

2.2 Vagas 

As vagas são limitadas. Existe um número mínimo e um número máximo de alunos 
para o funcionamento das turmas de cada modalidade e de cada faixa etária. Ver tabelas 
nos Anexos 1, 2 e 3. 

 
Quando a procura pela atividade for maior que a oferta de vagas, os inscritos serão 

realocados para a lista de espera por ordem de inscrição, e chamados tão logo haja 
disponibilidade de vagas. 

 
2.3 Procedimento para Inscrições 

Para inscrever-se, basta acessar o site do Colégio (www.colegioanchieta.g12.br) e 
seguir os seguintes passos: 

1. Acessar o link de Inscrições Formação Complementar e escolher a Atividade do seu 
interesse. 

2. Esse link levará ao Portal Inscrições. Lá, você deverá escolher o processo (atividade 
de interesse), acessar a guia Central do Candidato, fazer Login com o CPF do aluno e data de 
nascimento e clicar em Entrar. 

3. No Ambiente de Inscrições, deve-se escolher a opção Nova Inscrição e preencher as 
informações para a oferta desejada.  

A matrícula do aluno se efetivará automaticamente após a inscrição, mediante a 
disponibilidade de vaga e verificado o número mínimo de alunos para a oferta da turma. Ao 
consumar-se a matrícula, o responsável pelo aluno assume estar ciente do Regimento Interno, 
do Projeto Político-Pedagógico, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, das 
Normas de Convivência e do Manual das Atividades Lúdicas e Esportivas. 
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2.4 Valores 

 

O valor total anual da atividade complementar refere-se aos custos pertinentes a ela. 
O valor anual é dividido em 10 parcelas, adicionadas aos boletos das mensalidades de março 
a dezembro de 2020, com vencimento no dia 10 de cada mês. 

Caso a inscrição seja feita no período após a geração do boleto, serão cobradas duas 
parcelas, no mês subsequente; sendo uma proporcional aos dias do mês corrente e outra 
integral, conforme valores previstos na tabela de preços.  

 

 

 
 

R$ 92,00 R$ 920,00 

 

R$ 148,00 R$ 1.480,00 

R$ 222,00 R$ 2.220,00 

R$ 296,00 R$ 2.960,00 

 
 

2.5 Cancelamento da Atividade 

 

O pedido de cancelamento da inscrição deverá ser solicitado pelos responsáveis do 
aluno via Portal, de acordo com as orientações a seguir: 

 
a) Caso ocorra o cancelamento da inscrição do aluno na modalidade, até o dia 

15/03/2020, será cobrado, no boleto com vencimento em 10 de março, o valor 
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integral. Em 10 de abril, será devolvido, no referido boleto, somente 50% do 

valor da mensalidade da atividade em que ocorreu a inscrição.  

b) No mês da solicitação do cancelamento, a cobrança da mensalidade será 

executada normalmente. O aluno terá o direito de realizar a atividade até o 

último dia do mês. Caso o aluno não frequente a atividade até o último dia do 

mês, os pais e/ou responsáveis deverão indicar a data do último dia em que o 

aluno irá frequentá-la. 

c) Caso ocorra o cancelamento, entre os dias 24 e 30, e a parcela do mês seguinte 

já estiver sido lançada no boleto, a cobrança será executada normalmente, e o 

referido valor será devolvido integralmente no mês subsequente. 

d) A rescisão contratual da atividade obrigará o Contratante ao pagamento das 

parcelas vencidas e respectivos encargos. 

e) No caso de cancelamento da atividade, após 11/10/2020, o responsável deverá 

realizar o pagamento das parcelas vincendas até dezembro de 2020.  

f) Caso o aluno esteja impossibilitado de realizar a atividade, por limitação física, 

terá garantida a sua vaga na modalidade e o pagamento da mensalidade será 

suspenso pelo período de afastamento que constar no atestado médico. 

g) Para cancelar a atividade siga os seguintes passos: 

1º Acessar o portal (usuário e senha do responsável). 

2º Clicar no desenho do capelo (chapéu de formatura) e depois, em AMBIENTE 

ACADÊMICO. 

3º Clicar em AUTOATENDIMENTO e abrirá a janela SOLICITAÇÕES. 

4º Clicar em CANCELAMENTO - ATIVIDADE DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR. 

5º Preencher os campos solicitados. 

6º Para finalizar, clicar em SOLICITAR. 

 

 
3 Oferta de Atividades e horários 

 

3.1 Espaço Criança Anchietana 

Público-alvo: Educação Infantil (Infantil A, B e C); Ensino Fundamental (1º, 2º e 3º 

Anos) 

Horário: das 11h55min às 12h45min e das 17h55min às 18h45min - de segunda a 

sexta-feira 

Local das aulas: Prédio H (Educação Infantil) e Prédio B (1º ao 3º Ano) 

 

3.2 ESCOLINHAS ESPORTIVAS 

Público-alvo: nascidos de 2005 a 2014 

Horário: Conforme modalidades e ano de nascimento. Ver tabela Anexo 2. 

     

3.3 TREINAMENTOS ESPORTIVOS DE SELEÇÕES 

Público-alvo: nascidos de 2002 a 2010 

Horário: Conforme modalidades e ano de nascimento. Ver tabela Anexo 3. 
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4. Calendários 

4.1 Início das atividades 

 As atividades complementares iniciarão conforme o calendário abaixo: 

4.2 Reuniões de pais 

 

 No início do ano, em reunião com os pais e/ou responsáveis pelo aluno com a Equipe 

do Centro Esportivo (Supervisora e Professores), será apresentado o trabalho desenvolvido 

nas diferentes atividades complementares lúdicas e esportivas e as atividades previstas para 

o final do semestre e/ou ano. As datas serão divulgadas oportunamente. 

 

5 Informações Complementares 

5.1 Para os alunos do Infantil A, B e C, do turno da tarde, que optarem por fazer as 
atividades do ESPAÇO CRIANÇA ANCHIETANA, após as 17h50min, farão o 
deslocamento até o espaço da atividade acompanhados por estagiários e/ou 
monitores. Ao término das aulas, os alunos aguardarão os pais e/ou responsáveis no 
salão da recepção do Prédio H. 

5.2 Para os alunos do 1º ao 3º Ano que optarem por fazer as atividades do ESPAÇO 
CRIANÇA ANCHIETANA, após as 11h50min/17h50min, farão o deslocamento até o 
espaço da atividade acompanhados por estagiários e/ou monitores. Ao término das 
aulas, os alunos aguardarão os pais e/ou responsáveis na sala de espera 1, do Prédio 
B, até as 19h. Após, os alunos serão acompanhados por estagiários e/ou monitores até 
a secretaria do ginásio de esportes. 

5.3 Para os alunos do Infantil B, C, 1º e 2º Anos, do turno da tarde, que optarem por 
fazer uma das Escolinhas Esportivas no Ginásio de Esportes, após as 17h50min, farão 
o deslocamento entre os prédios acompanhados por estagiários e/ou monitores. Ao 
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término das aulas, os alunos aguardarão os pais e/ou responsáveis na sala multiuso 2 
do Prédio K (ginásio de esportes).  

5.4 Em dias de chuva, as atividades lúdicas e esportivas que ocorrem nos campos ou 
nas quadras externas, acontecerão em áreas cobertas, ginásios e salas diversas. Haverá 
um rodízio entre as diferentes modalidades e os diversos espaços. 

5.5 Durante o recesso de julho, não há atividades programadas e, durante a Semana 

Anchietana, as atividades serão suspensas. 

 

5.6 O responsável pelo aluno poderá solicitar, na Secretaria de Artes e Esportes, até 2 

(duas) aulas experimentais para as atividades que tenham vagas disponíveis. É de 

responsabilidade dos pais e/ou responsáveis a condução do aluno até o local onde 

ocorrerá a aula experimental. 

 

5.7 As datas de início e de término das atividades esportivas do ano de 2020 

acompanharão as datas de início e término do ano letivo. 

 

5.8 A utilização do uniforme escolar do Colégio Anchieta pelo aluno, durante a 

realização das atividades, será obrigatória, exceto nos casos em que houver a exigência 

de roupa específica para a atividade (Ex. judô). 

Em caso de dúvidas ou dificuldades no processo de inscrição, entre em contato pelos 
telefones 3382-6207, 3382-6211 ou presencialmente no Setor de Artes e Esportes localizado 
no Ginásio de Esportes. 

 

6 Anexos 

Anexo 1 – Espaço Criança Anchietana 

Anexo 2 – Escolinhas Esportivas 

Anexo 3 – Treinamentos Esportivos de Seleções 
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ANEXO 1 

 

Espaço Criança Anchietana - Módulo I - Feminino Vagas 

Ano Dias e Horários  Mín. Máx. 

Infantil B  2ª a 6ª feiras - das 17h55min às 18h45min 08 15 

Infantil C 2ª a 6ª feiras - das 17h55min às 18h45min 09 18 

1º Ano  2ª a 6ª feiras - das 17h55min às 18h45min 10 20 

2º e 3º Ano 2ª a 6ª feiras - das 17h55min às 18h45min 10 20 

    

    

Espaço Criança Anchietana - Módulo II - Masculino Vagas 

Ano Dias e Horários  Mín. Máx. 

Infantil B 2ª a 6ª feiras - das 17h55min às 18h45min 08 15 

Infantil C 2ª a 6ª feiras - das 17h55min às 18h45min 09 18 

1º Ano 2ª a 6ª feiras - das 17h55min às 18h45min 10 20 

2° Ano 2ª a 6ª feiras - das 17h55min às 18h45min 10 20 

3° Ano  2ª a 6ª feiras - das 17h55min às 18h45min 10 20 

 

Espaço Criança Anchietana - Módulo III - Misto Vagas 

Série Dias e Horários  Mín. Máx. 

Infantil A 2ª a 6ª feiras - das 17h55min às 18h45min 08 12 

Infantil C ao 3º Ano 2ª a 6ª feiras - das 11h55min às 12h45min 08 15 

    

 

Locais das atividades:  

Espaço Criança Anchietana do Infantil A, B e C (vespertino) – em quadras, campo, pátio 

coberto e salas diversas – Prédio H 

Espaço Criança Anchietana do 1º ao 3º ano (vespertino) – em quadras, campo, pátios 

cobertos e sala de Educação Física e Auditório – Prédio B 

Espaço Criança Anchietana do Infantil C ao 3º ano (final de manhã) – em quadras, campo, 

pátios cobertos e sala de Educação Física e Auditório – Prédio B 
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ANEXO 2 

 

Escolinha de Vôlei  - Masculino Vagas  

Ano  Dias e Horários Mín. Máx. 

2005 a 2008  2ª e 4ª feiras, das 19h às 19h50min  8 16 

Locais da atividade: quadras externas, ginásios e áreas cobertas 

    

    

Escolinha de Vôlei  - Misto Vagas  

Ano  Dias e Horários Mín. Máx. 

2009 a 2012 2ª e 4ª feiras, das 18h10min às 19h 8 16 

2009 a 2012 2ª e 4ª feiras, das 12h às 12h50 8 16 

Locais da atividade: quadras externas, ginásios e áreas cobertas 

    

    

Escolinha de Judô - Misto  Vagas 

Ano  Dias e Horários  Mín. Máx. 

Infantil C 2ª feiras, das 18h10min às 19h 8 16 

1° e 2º Ano  4ª e 6ª feiras, das 18h10min às 19h 8 16 

3º Ano 3ª e 5ª feiras, das 18h10min às 19h 8 20 

4º ao 7° Ano 3ª e 5ª feiras, das 18h10min às 19h 8 16 

Local da atividade: sala de multiuso 1 

    

    

Escolinha de Handebol - Feminino Vagas 

Ano Dias e Horários Mín. Máx. 

2008 e 2009 3ª e 5ª feiras, das 19h às 19h50min 10 20 

2010 a 2012  3ª e 5ª feiras, das 18h10min às 19h 10 20 

Locais da atividade: quadras externas, ginásios e áreas cobertas 

 

 

    

Escolinha de Handebol - Misto Vagas 

Ano Dias e Horários Mín. Máx. 

2008 a 2010 3ª e 6ª feiras, das 12h às 12h50 8 16 

Locais da atividade: quadras externas, ginásios e áreas cobertas 

 

     

Escolinha de Handebol - Masculino Vagas 

Ano  Dias e Horários Mín. Máx. 

2010 a 2013 4ª e 6ª feiras, das 18h10min às 19h 10 20 

Locais da atividade: quadras externas, ginásios e áreas cobertas 

Escolinha de Ginástica Rítmica  Básica - Feminino Vagas 
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Ano  Dias e Horários Mín. Máx. 

Inf. C e 1º Ano  3ª e 5ª feiras, das 18h10min às 19h 8 16 

2° e 3° Ano 2ª e 4ª feiras, das 18h10min às 19h 8 16 

Local da atividade: sala de multiuso 2 

    

    

Escolinha de Ginástica Artística - Feminino Vagas 

Ano Dias e Horários Mín. Máx. 

Inf. C e 1° Ano  4ª e 6ª feiras, das 18h10min às 19h 8 16 

1º ao 4º Ano 3ª e 5ª feiras, das 10h30min às 11h20min 8 16 

2° e 3º Ano  3ª e 5ª feiras, das 18h10min às 19h 8 16 

Local da atividade: sala de multiuso 1 

 

Escolinha de Futsal - Masculino Vagas 

Ano  Dias e Horários Mín. Máx. 

2009 e 2010 3ª feiras, das 18h10min às 19h50min 12 20 

2011 e 2012 2ª feiras, das 18h10min às 19h50min 12 20 

Locais da atividade: quadras externas, ginásios e áreas cobertas 

 
  

 
 

Escolinha de Futebol - Feminino Vagas 

Ano Dias e Horários Min. Máx. 

2008 e 2009 6ª feiras, das 18h10min às 19h50min 12 22 

2010 e 2011 3ª feiras, das 18h10min às 19h 12 18 

Locais da atividade: campos, ginásios e áreas cobertas 

     

Escolinha de Futebol - Masculino Vagas 

Ano  Dias e Horários  Mín. Máx. 

2007 e 2008 2ª feiras, das 18h10min às 19h50min 12 22 

2008 a 2010  6ª feiras, das 14h às 15h40min 12 22 

2009 2ª feiras, das 18h10min às 19h50min 12 22 

2010 4ª feiras, das 18h10min às 19h50min 12 22 

2011 e 2012 3ª e 5ª feiras, das 9h10min às 10h 12 22 

2011 a 2013 6ª feiras, das 15h40min às 17h20min  12 22 

2013 e 2014  3ª e 5ª feiras, das 10h às 10h50min 12 22 

Locais da atividade: campos, ginásios e áreas cobertas 
 

 

 

 

     

Escolinha de Basquete - Feminino Vagas 

Ano Dias e Horários  Mín. Máx. 

2008 e 2009 3ª  e 5ª feiras, das 18h10min às 19h 12 20 
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2010 a 2013  4ª e 6ª feiras, das 18h10min às 19h 12 20 

Locais da atividade: quadras externas, ginásios e áreas cobertas 

    

    

Escolinha de Basquete - Masculino Vagas 

Ano  Dias e Horários Mín. Máx. 

2008 e 2009  4ª  e 6ª feiras, das 18h10min às 19h 12 20 

2010 e 2011 3ª e 5ª feiras, das 18h10min às 19h 12 20 

2012 e 2013 3ª e 5ª feiras, das 18h10min às 19h 12 20 

Locais da atividade: quadras externas, ginásios e áreas cobertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Treinamento Basquete - Feminino  Vagas 

Ano  Dias e Horários  Mín. Máx. 
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2002 a 2004 3ª feiras, das 19h às 20h40min/ 4ª feiras, das 17h às 17h50min 12 20 

2005 a 2007  2ª feiras, das 17h às 17h50min/ 4ª feiras, das 15h20min às 17h 12 20 

Locais da atividade: quadras externas, ginásios e áreas cobertas 

    

    

Treinamento Basquete - Masculino Vagas 

Ano  Dias e Horários  Mín. Máx. 

2002 e 2003  2ª  e 4ª feiras, das 19h  às 20h40min 12 20 

2004 e 2005 2ª  e 4ª feiras, das 17h20min  às 19h 12 20 

2006 e 2007 2ª feiras, das 15h20min às 17h/ 6ª feiras, das 15h20min às 16h10min 12 20 

Locais da atividade: quadras externas, ginásios e áreas cobertas 

     

Treinamento Vôlei - Feminino  Vagas 

Ano  Dias e Horários  Mín. Máx. 

2002 a 2005 3ª e 5ª feiras, das 15h40min às 17h20min 12 20 

2006 e 2007  3ª e 5ª feiras, das 14h às 15h40min 12 20 

Locais da atividade: quadras externas, ginásios e áreas cobertas 

    

    

Treinamento de Vôlei - Masculino  Vagas 

Ano  Dias e Horários Mín. Máx. 

2002 a 2005  2ª e 4ª feiras, das 12h55min às 13h45min 12 20 

Locais da atividade: quadras externas, ginásios e áreas cobertas 

    

    

Treinamento de Handebol - Feminino Vagas 

Ano Dias e Horários  Mín. Máx. 

2002 a 2005 2ª feiras, das 13h40min às 15h20min /5ª feiras, das 13h40min às 14h30min  12 20 

2006 e 2007  4ª feiras, das 12h50min às 13h40min /6ª feiras, das 14h30min às 16h10min 12 20 

Locais da atividade: quadras externas, ginásios e áreas cobertas 

    

     

Treinamento de Handebol - Masculino Vagas 

Ano Dias e Horários  Mín. Máx. 

2002 a 2005 4ª feiras, das 13h40min às 15h20min /6ª feiras, das 13h40min às 14h30min 12 20 

2006 e 2007 3ª feiras, das 12h50min às 14h30min /6ª feiras, das 12h50min às 13h40min 12 20 

Locais da atividade: quadras externas, ginásios e áreas cobertas 

    

    

Treinamento de Futebol - Masculino Vagas 

Ano Dias e Horários  Mín. Máx. 

2002  2ª feiras, das 19h50min às 21h30min 14 22 

2003 2ª e 4ª feiras, das 15h40min às 17h20min 14 24 
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2004 2ª e 4ª feiras, das 14h às 15h40min 14 22 

2005 3ª e 5ª feiras, das 14h às 15h40min  14 25 

2006 3ª e 5ª feiras, das 15h45min às 17h25min 14 25 

2007 4ª feiras, das 17h20min às 19h /5ª feiras, das 19h50min às 21h30min 14 22 

2008  3ª e 4ª feiras, das 19h às 20h40min 14 22 

2009 5ª feiras, das 18h10min às 19h50min 14 22 

Locais da atividade: campos, ginásios e áreas cobertas 

Observação: As turmas de Treinamento de Futebol 2007, 2008 e 2009 serão formadas por alunos avaliados 
tecnicamente pelo professor. Para maiores informações, contate a Secretaria de Artes e Esportes. 

    

    

Treinamento de Futebol - Feminino Vagas 

Ano Dias e Horários  Mín. Máx. 

2002 a 2005 5ª feiras, das 19h às 20h40min 14 22 

2006 a 2008  6ª feiras, das 16h10min às 17h50min 14 22 

Locais da atividade: campos, ginásios e áreas cobertas 

    

    

Treinamento de Futsal - Masculino Vagas 

Ano Dias e Horários  Mín. Máx. 

2002 a 2004 5ª feiras, das 19h às 20h40min 12 20 

2005 e 2006 2ª e 4ª feiras, das 14h30min às 15h20min 12 20 

2007 e 2008 3ª e 5ª feiras, das 18h10min às 19h 12 20 

Locais da atividade: quadras externas, ginásios e áreas cobertas 

    

    

Treinamento de Ginástica Rítmica - Feminino Vagas 

Ano Dias e Horários  Mín. Máx. 

4º ao 7º Ano  3ª e 5ª feiras, das 18h10min às 19h50min 8 16 

2º e 3º Ano 2ª e 4ª feiras, das 18h10min às 19h25min 8 16 

Local da atividade: sala de multiuso 3 

Observação: As turmas de Treinamento da GR serão formadas por alunas avaliadas tecnicamente pela 
professora. Para maiores informações, contate a Secretaria de Artes e Esportes. 
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