
 

Prezados Pais/Responsáveis, 
 
Visando oportunizar práticas de desenvolvimento sociocultural, iniciar-se-á, o Projeto de Artes Marciais 
(Kickboxing) ministrado pelo professor Leo Oprisu. 
 
A prática do Kickboxing na infância e na adolescência, possibilita dentro vários aspectos, a construção da 
disciplina e da autoestima, o auxilio na formação de caráter, o desenvolvimento da coordenação motora, o 
fortalecimento do sistema imunológico e o incentivo ao autocontrole emocional. 
 
Salienta-se que as aulas serão ministradas às quartas e sextas-feiras, no horário de 17h 30min  às 18h 30min. 
A mensalidade será referente ao valor de R$ 60,00. (sessenta reais) 
 
Para outros esclarecimentos e informações, os senhores poderão entrar em contato com o professor Leo 
Oprissu, pelo telefone: (31) 98844-8788.  
 
As inscrições serão realizadas com o professor  no dia 11/03/2016 (6ª feira), de 08 h às 12 h, no CAOP. 
 

              Atenciosamente, 
 

 

Coordenação Pedagógica e Administrativa 
 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ficha de Inscrição  

 

Eu,_______________________________________________________________, autorizo meu (minha) 

filho (a) ____________________________________________________, da turma do ____ano/série a 

participar das aulas de Artes Marciais que acontecerá nas dependências do Colégio Arquidiocesano. 

Ouro Preto, ______ de março de 2016. 

_________________________________________ 
Assinatura do Responsável 
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