Estimados Pais, o Colégio estabeleceu um protocolo com a escola de natação
GYM Tónico, na Rua Nascente, Nº210 – 4715-038 Braga (perto da antiga Direção Geral
de Viação), para os nossos alunos poderem praticar natação, em horário pós letivo.
O transporte de ida, é feito no autocarro do Colégio.
Condições:
1 – A inscrição na Escola de Natação do GYM Tónico obriga ao preenchimento de uma
Ficha do Aluno (em anexo).
O pagamento será 22 Euros será efectuado na secretaria do Colégio de Nossa Senhora
das Graças até dia 8 do respetivo mês.
2 – As turmas serão organizadas conforme listagem mensal fornecida pelo “Colégio
Nossa Senhora das Graças”, sendo 8 o número mínimo de alunos para a abertura de
novas turmas e 20 o número máximo. Este último limite poderá ser ultrapassado
quando autorizado previamente pelo GYM Tónico e desde que seja avisado de forma a
reestruturar o formato da aula e a alocação de monitores.
3 – É indispensável que todas as crianças levem fato-banho, touca e chinelos. A
utilização de óculos de mergulho é facultativa, uma vez que o tratamento da água da
piscina é feito pelo sistema de ultravioletas, sem o recurso ao cloro.
4 - Todas as crianças têm direito a uma toalha para o banho.
5 – A duração de cada aula é de 45 minutos, sendo o tempo mínimo dentro de água de
30 minutos.
6 – Os horários disponíveis são os seguintes:
Saída do Colégio pelas 17.15h ou 16.45h(quarta-feira)
Terça-feira 17.45h às 18.30h – pré-escolar
Quarta-feira 17.15h às 18.00h – pré-escolar (3 e 4 anos)
Quintas-feiras 17.45h às 18.30h – alunos do 1º e 2º ciclos
Sexta-feira 17.45h às 18.30h – alunos do 1º e 2º ciclos
Início da atividade – 15 de setembro de 2015
Preço mensal 22 Euros
Quem tiver interesse nesta atividade deve, preencher a ficha de inscrição e entregar
ao respetivo professor ou educadora o mais breve possível.
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