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COMUNICADO: CURSO EXTRACURRICULAR DE JUDÔ 

AULA TESTE GRATUITA E INÍCIO DAS AULAS 

 

  

Srs. Pais e/ou responsáveis, 
 
 A Escola Granja Viana junto a Hajime Sports e seus professores continuarão o projeto de judô para os alunos do curso 
extracurricular ampliando para os alunos do Fundamental II. O projeto tem como intuito iniciar e aprimorar a prática do judô 
visando à formação das crianças de uma forma integral, estimulando o aprendizado e desenvolvimento de suas habilidades 
motoras, cognitivas e o relacionamento afetivo-social. 
 O Judô nasceu de um ideal proposto pelo fundador Prof. Jigoro Kano, que através de estudos, objetivava a fomentação de 
uma prática sistemática de Educação Física, possibilitando à prática de todos sem distinção de idade ou gênero, tendo como base as 
artes marciais japonesas. O Judô em sua forma tradicional preconiza as disciplinas moral, mental e física, sendo estes os pilares que 
caracterizam o Judô como ‘arte disciplinadora e formadora’. 
 

As aulas são voltadas para meninos e meninas a partir de 5 anos de idade, uma vez na semana, com duração de uma hora. 
 As aulas testes ocorrerão nos dias e horários abaixo descritos: 
 
 
 
 

 
*As aulas extracurriculares de judô, após a aula teste, iniciarão na semana subsequente. 

 **Valor da Mensalidade 2019: R$75,00 (setenta e cinco reais) 
  

Obs: Caso o(a) aluno(a) opte por participar das aulas de judô, após a aula teste, seus responsáveis devem comunicar ao prof. 
Fernando Ikeda pelo email fernando@hajimesports.com.br, para poder efetivar a matrícula do aluno.  

 
Telefones para contato: 996534962(Prof. Fernando- Resp. Técnico) ou 971893829(Prof. Natalia – Coord. Administrativa) 

 
                                    

                   
 
 

INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NAS AULAS DE JUDÔ 

 Uso OBRIGATÓRIO de kimono da cor branca (apenas) e faixa; 

 O(A) aluno(a) só poderá participar das aulas mediante autorização de seus responsáveis e matrícula, devendo essa ser 
direcionada para a coordenação da escola e ao Prof. Fernando (responsável pela Hajime Sports); 

 O uso do kimono é facultado somente em aula teste e no período em que o aluno esteja providenciando ou aguardando 
entrega de encomenda do mesmo; 

 PROIBIDO O USO de kimono de outras modalidades e cores (Ex: Karatê, Jiu-jitsu, Taekwondo etc); 

 Caso o aluno seja graduado (tenha alguma faixa de judô devido a treinar anteriormente) ele deve apresentar certificado de 

graduação devidamente preenchido e assinado pelo professor que outorgou aquela graduação; 

 Levar chinelos e garrafa de água. 

 
 

Atenciosamente, 
 Equipe Hajime Sports e Prof. Fernando Ikeda 

 
 
 
 
  

 Dia  Dia da semana Horário 

Ed. Inf. e Fund. I 07/02/2018 Quinta-feira 18h15 às 19h15 

Fundamental II 08/02/2018 Sexta-feira 15h30 às 16h30 


