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Salvador, 04 de Março de 2022. 
 

“No esporte, quem mais perde é quem não pratica” Haroldo Falcão 
 
Prezadas famílias, 
 
  Sabemos que a prática esportiva para as crianças e jovens é de grande importância para o 
desenvolvimento das mesmas. Além dos benefícios físicos, ainda introduz hábitos saudáveis, contribui 
para a saúde mental, ensina a lidar com regras e frustrações e melhora o convívio em grupo. 
  Pensando em todos esses itens, temos a alegria de comunicar o início das modalidades 
esportivas no CEMJ. 
  Em 2022, o CEMJ oferecerá 04 modalidades esportivas, com o intuito de proporcionar aos 
alunos inscritos a oportunidade de desenvolver habilidades e engajamento dentro de uma proposta 
organizada para este fim. 
 
Seguem informações importantes: 
 
Divulgação: A partir do dia 07/3, estaremos divulgando as modalidades para o nosso alunado no 
auditório, durante os intervalos, com apresentações e momentos para tirar duvidas sobre as 
respectivas modalidades.  
 
Modalidades e seus respectivos Dias e horários: (turno oposto às aulas regulares): 02 vezes na 
semana por modalidade. 

 

Ginástica Rítmica – Segundas e Quartas-Feiras  

Matutino  Vespertino 

Infantil (05 à 06 Anos) – 8h às 8h:40min Infantil (05 à 06 Anos) – 14h às 14h:40min   

Juvenil (07 à 16 Anos) – 8h:50min às 9h:40min. Juvenil (07 à 16 Anos) – 14h:50min às 
15h:40min. 

 

Balé – Segundas e Quintas-Feiras  

Matutino  Vespertino 

Infantil (03 à 06 Anos) – 9h:50min às 10h:30min Infantil (04 à 06 Anos) – 15h:50min  às 
16h:30min   

Juvenil (07 à 16 Anos) – 10h:40min às 
11h:30min. 

Juvenil (07 à 16 Anos) – 16h:40min às 
17h:30min. 

 

Jiu Jitsu – Terças e Quintas-Feiras  

Matutino  Vespertino 

Infantil (04 à 06 Anos) – 8h às 8h:40min Infantil (04 à 06 Anos) – 14h às 14h:40min   

Juvenil (07 à 10 Anos) – 8h:50min às 9h:40min. Juvenil (07 à 10 Anos) – 14h:50min às 
15h:40min. 

 
 
Segue na página seguinte → 

http://www.cemj.com.br/
mailto:cemj@cemj.com.br
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Capoeira– Terças e Quartas-Feiras  

Matutino  Vespertino 

Infantil (04 à 06 Anos) – 9h:50min às 10h:30min Infantil (04 à 06 Anos) – 15h:50min  às 
16h:30min   

Juvenil (07 à 10 Anos) – 10h:40min às 
11h:30min. 

Juvenil (07 à 10 Anos) – 16h:40min às 
17h:30min. 

 
Aulas Experimentais: Serão ofertadas gratuitamente no período de: 14 à 25/03, no respectivo 
horário das aulas curriculares, durante as aulas de educação física e intervalos.  
 
Investimento para cada Modalidade: Desconto promocional para as matriculas realizadas até o dia 
25/3/22, com valor de mensalidade de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). Matrículas realizadas após a 
respectiva data, terão o valor de mensalidade de R$105,00(cento e cinco reais). 
 
Em relação ao fardamento, equipe de esportes e demais informações, aguardem a Cartilha Esportiva 
que será enviada a partir do dia 07/3, contendo demais informações. 
 
Esperamos contar com a presença dos alunos, levando-os à uma prática sadia e orientada nos 
esportes. Dessa forma, conseguimos conciliar o desenvolvimento das habilidades cognitivas e sociais 
num projeto único que se complementam. 
 
Atenciosamente, 
Direção e Coordenação Esportiva do CEMJ. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para participação nas aulas experimentais, os responsáveis devem enviar o formulário abaixo 
devidamente assinado.  

AUTORIZAÇÃO 

(destacar e enviar até o dia 11/03/2022) 
 AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NAS AULAS EXPERIMENTAIS: (   )  Ballet     (   )   Jiu-Jitsu   
(   )Capoeira  (   ) Ginastica Rítmica  
 
Nome do aluno: ___________________________________________________________________ 
Idade: ___________   Ano: ___________Turno:___________________ 
Eu, abaixo assinado, na qualidade de responsável pelo menor descrito acima, autorizo a sua 
participação nas aulas experimentais durante o mês de março/2022. Informando que o mesmo 
encontra-se apto para a prática de exercícios físicos e esportes, assumindo inteira responsabilidade 
por essas informações. 
Salvador, ______ de ______________ de _________. 
 
_____________________________________________ 
Assinatura do responsável. 

 
Responsável deverá entregar a autorização na secretaria da escola para que o aluno possa 
frequentar as aulas experimentais. A partir de 28/3, os responsáveis deverão efetivar a matrícula 
caso tenham interesse na continuidade deste serviço. 
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