
KUNG FU 
 

Turmas do 2º Ano ao Shohaku  
  

O Kung Fu é uma arte marcial chinesa muito antiga. Assim como o Karatê, grande parte de 

suas técnicas encontram-se nos katas (taolu, em chinês) – sequências de movimentos 

coreografados de ataque e defesa. O estilo que é ensinado no Oshiman é o louva-a-deus.  

  

Sua prática, dentro do contexto escolar, promove 

uma série de benefícios:  

  

• Desenvolve técnicas de autodefesa  

• Fortalece a musculatura  

• Aumenta a capacidade respiratória  

• Melhora o equilíbrio  

• Aumenta a disciplina e a concentração  

• Promove o autoconhecimento e o respeito  

• Ajuda o aluno a lidar com seus medos  

 

Em 2022, as turmas das aulas extracurriculares de Kung Fu passarão a ser divididas por 

nível/faixa e estarão sob a responsabilidade de um novo educador, o Prof. Marco Cardoso, 

que iniciou seus treinamentos no Kung Fu em 1992 e, atualmente, detém a graduação de faixa 

preta 5º grau. Durante a sua carreira foi consagrado campeão paulista, campeão brasileiro, 

campeão sul-americano (Argentina), campeão panamericano (Costa Rica), campeão mundial 

em 2003 e vice-campeão mundial em 2017 (Emeishan/ China), além de ser atleta da seleção 

brasileira de Kung Fu. O Prof. Marco Cardoso também esteve na China em duas ocasiões, para 

competição e vivência marcial. 
 

Em virtude da mudança do professor, e em respeito aos nossos alunos, realizaremos um novo 

processo de inscrição para confirmar o interesse no curso e escolha dos horários, que serão 

os mesmos que foram divulgados anteriormente. Os alunos inscritos anteriormente terão 

prioridade na inscrição. 
 

 

Turmas e horários - 2022  
 

Terça-feira  Quinta-feira  

2º ao 5º ano  

De preferência alunos 

faixas brancas  

16h – 17h  

2º ao 5º ano  

De preferência alunos faixas 

amarelas e laranjas  

16h – 17h  

6º ano ao Shohaku  

17h - 18h  

6º ano ao Shohaku  

17h - 18h  



• Turma de 2º ao 5º ano: uma vez por semana: R$ 145,00 mensais / duas vezes por 

semana: R$ 200,00 mensais.  

• Turma de 6º ano ao Shohaku: uma vez por semana: R$ 145,00 / duas vezes por semana: 

R$ 200,00 mensais.  

 

Importante: o ideal é que o aluno treine duas vezes por semana. Caso isso não seja possível, 

pedimos que o aluno tente treinar no dia de acordo com a cor da sua faixa (Fundamental 1). No 

entanto, podemos fazer ajustes de acordo com as necessidades de cada família.  

  

Importante:  

• As confirmações das inscrições deverão ser feitas via formulário online no site da 

escola (www.oshiman.com.br). Como as vagas são limitadas, aconselhamos que a 

inscrição seja feita o mais cedo possível.  

• As aulas vão até o final de dezembro, não havendo aulas – nem pagamento – em julho.  

• No ato da inscrição, será dada preferência aos alunos que se inscrevera anteriormente.  

• A ausência do aluno em alguma aula não caracterizará desconto na mensalidade.  

• A desistência do aluno no decorrer do mês não implica em devolução do valor acertado 

anteriormente.  

• Não haverá aulas na sexta-feira anterior à Feira Cultural (caso ela seja presencial) e na 

sexta-feira da volta do Acantonamento do Fundamental 2.  

• No início das aulas, enviaremos uma circular sobre a compra do uniforme para as aulas.  

Enquanto isso, os alunos podem usar o uniforme da escola.  

• O pagamento deve ser feito até o dia 05 de cada mês e as informações 

complementares serão repassadas, posteriormente, pelo professor 

  

Quaisquer dúvidas, por enquanto, favor entrar em contato com o Prof. Ricardo através do 

e-mail: ricardopires@oshiman.com.br.  

  

  

  

  


