
São Paulo, 08 de fevereiro de 2021 

Srs. Pais, 

Desejamos a todos que 2021 seja um ano com muita Saúde e Paz para todos! 

Iniciaremos as atividades Extracurriculares de Esportes – Futsal e Judô – em 

março com adaptações devido à realidade que estamos vivendo e para conseguir 

atender aos alunos continuaremos a seguir os protocolos adotados pelo Colégio 

Oshiman.  

As Atividades Extracurriculares de Futsal e Judô tem como objetivos: 

 Incentivar a prática da atividade física; 
 Somar os princípios esportivos aos valores educacionais. 

As turmas de Futsal terão um número limitado de alunos em relação aos anos 

anteriores. As aulas de futsal serão apenas de forma presencial. Para a prática das 

aulas de Futsal, solicitamos: 

- Uso da máscara obrigatório. 

- Cada aluno deverá ter seu próprio utensílio (copo, garrafa) para hidratação 

- Solicitamos respeitar o horário de término da aula, não deixando na escola pelo 

tempo além do necessário. 

As aulas de Judô serão no modelo híbrido (Presencial ou Online) e o número 

de alunos na forma presencial também será limitado. Para as aulas de Judô, solicitamos: 

- Uso da máscara obrigatório (presencial); 

- Cada aluno deverá ter seu próprio utensílio (copo, garrafa) para hidratação 

- Uso do Kimono (branco ou azul) com sua respectiva faixa (caso esteja iniciando a 

prática do Judô, usar faixa branca) 

- Solicitamos respeitar o horário de término da aula, não deixando na escola por 

tempo além do necessário. 

 

Caso haja um número excedente de alunos nas turmas de Esportes (Futsal e 

Judô), solicitamos encarecidamente aos Srs. Pais a flexibilização para alterarmos os 

horários para conseguirmos atender aos alunos da melhor maneira possível.  

 

 

 



Esportes 2021 
Modalidade Turma Dias Horário 

Futsal I Inf. 2 3.°f e 5.°f 16:00 ~ 16:30 
    

Futsal II 1.° ano 3.°f e 5.°f 16:30 ~ 17:00 
    

Futsal III 2.° ~ 3.° ano 3.°f e 5.°f 17:00 ~ 17:45 
    

Futsal IV 4.° ~ 5.° ano 3.°f e 5.°f 17:45 ~ 18:30 
    

Futsal V Fund. 2 2.°f e 4.°f 17:00 ~ 18:00 
    

Futsal Fem. I Fund. 1 6.°f 16:00 ~ 16:45 
    

Futsal Fem. II Fund. 2 6.°f 17h ~ 18h  
    

Judô I Inf. 1 2.°f e 4.°f 16:00 ~ 16:30 
    

Judô II Inf. 2 e 1.° ano 2.°f e 4.°f 16:30 ~ 17:15 
    

Judô III 2.° a 4.° ano 2.°f e 4.°f 17:15 ~ 18h 
    

Judô IV acima 5.° ano 2.°f e 4.°f 18h ~ 18:45 
    

 

         A opção pela prática de apenas uma vez por semana é possível nas turmas: 

 Judô: todas as turmas 

 Futsal: a partir do 2.° ano 

           Os valores da mensalidade são:  

 1 vez por semana: R$ 95,00 

 2 vezes por semana: 130,00 

Qualquer dúvida enviar para o e-mail: marciojun@oshiman.com.br  

 

                                                                                Agradecemos pela compreensão! 

                                                                                Coordenação de Esportes 


