
Porto Alegre, 29 de abril de 2022.

Prezadas famílias antonianas,

Informamos o reinício das Atividades Extracurriculares, a partir do dia 2 de março, de

forma segura e cumprindo com os decretos estaduais e municipais, além dos protocolos internos

da Rede La Salle. As atividades ocorrerão em ambientes adequados e preparados para cada

finalidade, conforme locais citados no quadro ao final deste documento.

As informações sobre as atividades estão disponíveis no site da escola em

https://lasalle.edu.br/santoantonio/educacao/extra-classe, na aba “Educação”, clicando em

“Extraclasse”. Os dias e horários de cada atividade, assim como o valor do investimento mensal

e contato dos responsáveis, estão disponíveis no link (GRADE COMPLETA 2022).

As inscrições ocorrerão a partir das 8h do dia 21 de fevereiro, conforme orientações abaixo.

Todas as Modalidades Individuais são desenvolvidas por empresas parceiras terceirizadas.

As inscrições, pagamentos, cancelamentos e mais informações sobre estas, devem ser adquiridas

diretamente com os respectivos responsáveis pelas mesmas.

Todas as Modalidades Coletivas (futsal, voleibol, basquetebol, Jogos Coletivos, Iniciação

Esportiva, Futebol Sete e handebol) são desenvolvidas por profissionais contratados pela nossa

instituição. As inscrições com relação a estas devem ser feitas através da Coordenação das

Atividades Extracurriculares, que disponibilizará os links que direcionam para os formulários de

inscrições. A cobrança destas atividades é incluída no DOC da mensalidade escolar e

discriminado como “Ativ. Esp./Art”.

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. 

Estamos trabalhando para proporcionar as Atividades Extracurriculares com a mesma

segurança que as demais atividades da escola, a fim de preservar toda a nossa comunidade

educativa.

https://lasalle.edu.br/santoantonio/educacao/extra-classe
https://lasalle.edu.br/public/uploads/files/LSSA/2022/Extracurriculares/2022%20-%20Grade%20Completa%20dos%20Hor%C3%A1rios%20das%20Atividades%20Extras.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gkANimVJ8x0B79pWPWeKWftRTl2QnFBG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wZY60d0yEjAwDftmwwVttW6A3LdFKDss/view?usp=sharing


LOCALIZAÇÃO DOS AMBIENTES

PRÉDIO LOCAL MODLIDADE REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES

Prédio de
Atividades
Esportivas

Ao lado do
Ginásio de
Esportes

Judô

Térreo

Jiu Jitsu
Capoeira
Pilates

Treinamento
Funcional

Ritmos 2º andar
Ginástica
Artística 2º andar Acima do 2º ano

EF

Salão de Atos
Abaixo do
Ginásio de
Esportes

Teatro Sala 01 Última sala do
corredor

Ginástica
Artística

Sala 02
Turmas de

Educação Infantil
ao 1º ano EF

Quadrinha
Externa

Ao lado do
Ginásio de
Esportes

Patinação
Entre o Ginásio e

o Prédio de
Atividades
Esportivas

Futsal 1º ano EF
Inic. Esportiva
Pré I e Pré II

Jogos Coletivos

Prédio Principal
da Escola Andar Térreo

Música Sala 01
Em frente ao
pátio grandeRobótica Sala 02

Xadrez Sala 05

Para qualquer informação que não conste nos documentos disponibilizados, a família pode

fazer contato através do e-mail robson.prade@lasalle.org.br ou através do telefone 3223.1078.

Viva Jesus em nossos corações. Para sempre!

Robson de Freitas Prade
Coordenador das Atividades Extracurriculares

mailto:robson.prade@lasalle.org.br

