
INSCRIÇÕES NAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Prezada Família Antoniana.

Segunda-feira (27), às 10h, através do Portal do Aluno, estará liberado o procedimento de inscrição

nas Atividades Extracurriculares oferecidas pela escola. Estas são contempladas por todas as

modalidades coletivas (futsal, voleibol, basquetebol, handebol, futebol society, iniciação esportiva) e

também pela modalidade de Capoeira.

O Portal do Aluno precisa ser acessado através do site da escola, com login e senha do

Responsável Financeiro, no seguinte passo a passo:

Acesso Restrito > Portal do Aluno > clica no nome do estudante > Rematrícula > Atividades

Complementares

A formação das turmas depende do número mínimo e máximo de estudantes. Por esta razão, é

possível que algumas turmas não se confirmem e que outras tenham suas vagas preenchidas

rapidamente. Poderão ser inscritos alunos até o limite máximo de cada turma; a partir deste momento,

novos inscritos entrarão em uma lista de espera até que a família seja comunicada da disponibilidade de

vaga e demonstre interesse na mesma.

A “Grade completa das atividades extracurriculares 2023” está disponível no site da escola, para

que as famílias consultem as modalidades ofertadas, o público/série a quem se destinam e efetuam a

inscrição na turma desejada.

Para as Equipes de Competição as inscrições não estarão liberadas, pois haverá processo

avaliativo para a participação nas mesmas, que são elas:

● Equipe Futsal Pré-Mirim - nascidos em 2012 e 2013

● Equipe Futsal Mirim - nascidos em 2010 e 2011

● Equipe Futsal Infantil - nascidos em 2008 e 2009

● Equipe Futsal Juvenil - nascidos entre 2005 e 2007

● VL6 - Equipe de Voleibol do Ensino Médio Masculino

● VL8 - Equipe de Voleibol do Ensino Médio Feminino

Para efetuar a inscrição no Processo Avaliativo das equipes um dos responsáveis deve fazer

contato através do e-mail robson.prade@lasalle.org.br solicitando o agendamento da avaliação. Esta será

realizada durante o(s) respectivo(s) dia(s) em que o treinamento ocorre.

Fico à disposição para mais informações.

Viva Jesus em nossos corações! Para sempre!

Robson de Freitas Prade
Coordenador das Atividades Extracurriculares

http://www.lasalle.edu.br/public/uploads/files/LSSA/2023/Extracurriculares/Grade%20Completa%20dos%20Hor%C3%A1rios%20das%20Atividades%20Extras%202023.pdf
mailto:robson.prade@lasalle.org.br

