
 

 

ESCOLA DE ESPORTES 2021 

Integral 
 

A Winners Sports, que estará à frente dos esportes este ano junto com o 
Colégio Dominus Vivendi, vem através desde documento, se apresentar e mostrar 
nossa proposta para os esportes de 2021. 

 
Devido a pandemia, estamos montando dois planos: Mensal e Semestral, 

com 1 aula de cada modalidade por semana. 
 
Lembramos que o objetivo destas atividades é despertar o interesse pela 

prática esportiva/cultural dando continuidade ao desenvolvimento social. 
 

As aulas começam dia 08/02/2021 com término previsto para 25/06/2021. 

Integral 
 

MANHÃ 

Capoeira 
Unidade Mascote 

1ºA / 2ºB / 4ºA / 5ºA 
6ª feira 

12h10 as 12h55 

2ºA / 3ºA 13h as 13h45 

Unidade Alexandria INFANTIL 5ª feira 12h as 12h45 

     

Ballet 
Unidade Mascote 1º ano ao 3º ano 3ª feira 12h10 as 12h55 

Unidade Alexandria INFANTIL 2ª feira 12h as 12h45 
     

Judô 
Unidade Mascote 

2ºB / 3ºA 3ª feira 12h10 as 12h55 

1ºA / 2ºA 
5ª feira 

12h10 as 12h55 

4ºA / 5ºA 13h as 13h45 

Unidade Alexandria INFANTIL 3ª feira 12h as 12h45 
     

TARDE 

Capoeira 
Unidade Mascote 

1ºB ao 3ºB 
5ª feira 

17h50 as 18h35 

4ºB / 5ºB 18h40 as 19h25 

Unidade Alexandria INFANTIL 6ª feira 17h35 as 18h20 
     

Ballet 
Unidade Mascote 1º ao 3º ano 3ª feira 17h50 as 18h35 

Unidade Alexandria INFANTIL 4ª feira 17h35 as 18h20 
     

Judô 

Unidade Alexandria INFANTIL 3ª feira 17h35 as 18h20 

Unidade Mascote 
1ºB / 1ºC 

4ª feira 
17h50 as 18h35 

2ºC ao 5ºB 18h40 as 19h25 

 

 

 



• JUDÔ: Kimono - o kimono pode ser adquirido direto com o professor ou em lojas de esportes 
- e chinelo. 

• CAPOEIRA: Abadá de capoeira - o abadá de capoeira deverá ser adquirido com o professor 
(a) - e chinelo. 

• BALLET: Collant de ballet com a logomarca Dominus, meia-calça de ballet rosa e sapatilha 
de ballet rosa. 

 
Uniformes com logomarca do Colégio deverão ser adquirido na 

Nandy Confecções: (11) 5562-6721 

 

 Lembrando que por conta da pandemia, o aluno que for fazer esporte fica AUTORIZADO 
a fazer as aulas com o uniforme da escola. Com exceção do judô (o kimono deve ser 
colocado por cima do uniforme) e capoeira (a calça deve ser colocada por cima do 
uniforme) 

 Os alunos que tiverem cabelos compridos devem mantê-los presos. 

 Os alunos DEVEM trazer para as aulas uma garrafinha de água. 

 A aula experimental será destinada APENAS para alunos novos na modalidade, no 
período de 08/fevereiro até 12/fevereiro. 

 A ficha de inscrição deverá ser entregue preenchida juntamente com o valor em 
anexo até 12/fevereiro para realização da matrícula na modalidade desejada. Após 
esta data o aluno estará sujeito a disponibilidade de vaga na turma que deseja se 
inscrever. 

 O encerramento das modalidades no final de ano é à parte e opcional. 
 

I. Em caso de atraso no pagamento em debito/à vista, haverá a cobrança de 10% de multa 

sobre o valor devido e no boleto seguir as orientações da ficha de compensação, sendo 

que se o atraso superar 30 dias, este contrato será automaticamente cancelado e o aluno 

ficará impossibilitado de participar das aulas, sem prejuízo do débito. 

II. Ajustam-se também neste ato ambas as partes que as turmas solicitadas somente 

serão efetivadas caso houver no mínimo 06 (seis) alunos inscritos em cada uma 

delas. 

III. Reservamos o direito de suprimir ou juntar as turmas aqui mencionadas se, depois de 

instaladas com o número mínimo aqui previsto, ocorrer uma diminuição de participantes 

que não venha a atingir o número mínimo determinado. Nos casos de junção, as turmas 

poderão sofrer mudanças de dias e/ou horários. 

IV. Ocorrendo tal fato, a Winners Sports compromete-se a comunicar por escrito, 

especificando a tomada de decisão. 

V. As normas e procedimentos são as mesmas orientações do Manual da Família. 

VI. As aulas serão abertas para os pais APENAS na última semana de Junho e Novembro. 

VII. O responsável se compromete a adquirir os uniformes para os treinos das modalidades. 
VIII. Casos omissos serão resolvidos pela direção da Winners Sports. 
 
 
 
 

Winners Sports 
winsportshr@gmail.com 

+55 11 932275638 
  



 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

ESPORTES 2021 
 

Eu,                                  
 

                   Telefone/cel:             
 

 

RG           
 

 Expedida pela ______, CPF          -   
 

E-mail                            responsável 
 

pelo(a) aluno(a)                             
 

                   nascido(a) em    /   /     

matriculado(a) na Unidade ________________, no ______ ano/nível, do Ensino ___________________, 

no período da  (  ) manhã (  ) tarde, INSCREVO o(a) referido(a) aluno(a) na(s) modalidade(s) que abaixo 

seleciono, tendo ciência das condições e horários conforme comunicado das atividades esportivas. 

*Para alunos do Integral que ficam no todos os dias da semana* 
 

 

• Assinale com um “ X ” a(s) opção(ões) desejada(s) 

                                         
 

 Capoeira  Ballet  Judô 

      
         

Observação:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

São Paulo, _____ de __________________ de 2021. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do(a) Responsável 


