
COLÉGIO SÃO JOÃO GUALBERTO 

 
Senhores Pais  
Pauta da Educação Física  
Atestado médico: O atestado médico é uma preocupação com a saúde de seus filhos, na 

intenção de que sejam realizados exames e atestado por um profissional da área de saúde a 
condição à prática de atividades físicas. A data de entrega limite será: 05/02/2018 para darmos 
inicio as atividades práticas. 

Uniforme: A necessidade do uniforme para as atividades físicas é diária, como previsto no 

regimento escolar,  bem como o uso de calçados adequados à sua prática (tênis). 
*Não será permitido nas aulas de Educação Física:  
 - uso de sandálias, botas, chinelos e outros. 
- fivelas com metais, tiaras, bonés também não são adequados a prática de atividades físicas, 
indicamos no dia das aulas que  cabelos médios e longos sejam presos,  com a intenção de 
melhor transpiração corporal, higiene pessoal e até mesmo facilitador durante as atividades 
(ex: cabelos nos olhos obstruindo a visão) 

Autorização e conceituação da festa junina: nossas coreografias da Festa Junina 

fazem parte de um projeto que inicia-se com um tema definido para o ano letivo. O trabalho é 
realizado  em cima de pesquisas teóricas, para conhecimento do tema pelos alunos. Após esta 
etapa, a construção das danças é realizada através de escolhas dos próprios alunos com a 
condução e direcionamento dos professores, (músicas, passos, roupas, todo esse processo é 
uma construção com o grupo dos alunos). 
 A adaptação à músicas da atualidade por vezes são necessárias para a satisfação do  desejo e 
das expectativas dos próprios alunos desde que respeitem princípios de moral, ética e respeito 
a comunidade.  A Tradição do contexto “danças e músicas típicas de festa junina” estão 
sempre inseridas em coreografias específicas durante toda a festa. 

Ocorrências nas aulas:  
Conceitos de:  higiene, respeito, cooperativismo, companheirismo, igualdade, liberdade, 
humildade, tolerância, responsabilidade e outros estão sempre presentes nas aulas de 
Educação física. Esses conceitos são trabalhados em todos os momentos, mas quando surge 
uma  necessidade específica os  procedimentos são : 
Conversa e exemplificação em aula, conversa com a Orientação Educacional, registro agenda 

e/ou aplicativo e, em alguns casos, agendamento com os pais e/ou responsáveis. 

A COOPERAÇÃO E A COLABORAÇÃO DE PROFESSORES NA FORMAÇÃO DE 

VALORES E ATITUDES DE SEUS FILHOS É UMA PEQUENA EXTENSÃO DA 

EDUCAÇÃO FORMADORA DO LAR… 

A parceria e cooperação de pais e educadores é uma certeza de uma 

sociedade com valores de respeito, cooperativismo, tolerância e 

responsabilidade! 

Professores Tarso e Ana Paula 

 


