
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

A prática deste esporte coletivo estimula o 
fortalecimento geral de músculos, articulações 
e ossos. Com deslocamentos rápidos e 
mudanças de direção no ataque e na 
defesa, o basquete oferece condições para 
o desenvolvimento das capacidades físicas 
e coordenativas. O espírito de equipe e o 
trabalho coletivo são ainda transportados 
para a vida social do aluno favorecendo a 
ampliação das amizades.

Arte marcial que inclui a queda e 
imobilização utilizando a força e o 
desequilíbrio do oponente em 
benefício próprio. Mínimo esforço 
com a máxima eficiência.

A prática do judô propicia a 
melhora do condicionamento 
físico, da flexibilidade e da força 
ativando todo o sistema muscular. 
destaca-se também pelo aumento 
da disciplina, autocontrole, da 
concentração e do espírito de 
companheirismo e lealdade.

Autocontrole e determinação,

        concentração e respeito ao colega.

Tarefas de ataque e defesa partilhadas

    em grupo em busca de cada cesta.
Os movimentos da Ginástica Artística revelam 
agilidade, força, flexibilidade, equilíbrio, coordenação 
e domínio corporal.

Parece pura diversão mas, piruetas, rolamentos, 
saltos e elementos de equilíbrio dependem de muito 
esforço e repetição para adquirirem a plasticidade 
desejada. AS atividades são realizadas de forma 
lúdica e dependem também de muito empenho, 
coragem e determinação, valores utilizados durante 
toda a vida.

Agilidade, equilíbrio, força e coragem.Ju
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É A ESPASSO FORMANDO CIDADÃOS MAIS
PREPARADOS PARA TODA A VIDA.

Esporte e Educação Associados

Esporte e Educação Associados

ESPORTE ASSOCIADO À
EDUCAÇÃO PARA A FORMAÇÃO

INTEGRAL DO ALUNO
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Saltar, correr, atacar e defender com precisão. 
Bem-vindo à modalidade coletiva que requer o 
maior número de qualidades físicas e 
coordenativas. O único esporte coletivo que 
trabalha com a bola no ar, estimula a 
cooperação para a conquista dos pontos e o 
pensamento estratégico em busca da vitória. 
Erros, acertos e regras são valorizados na 
formação integral como jogador e como 
indivíduo.
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Unidade 
Belo Horizonte

Tel.: (31) 3275.4244

Unidade 
Contagem

Tel.: (31) 2103.0734

Horário de funcionamento das secretarias:
de 2ª a 6ª, das 16h às 20h30

Unidade 
Nova Lima

Tel.: (31) 3079.8311

Consulte-nos sobre horários e preços.

Escritório: Rua Mato Grosso, 539 | Sala 1702 | Barro Preto | Belo Horizonte (MG)
CEP 30180-090 | Tel.: (31) 3295.2784 | CNPJ: 00.622.272/0001-23

Concentração, trabalho em equipe,

                    Sacar, atacar e defender com técnica. Dominar a bola, tocar, marcar um gol,

                    Comemorar com os colegas...
Com a posse de bola nos organizamos 
para marcarmos o nosso gol. Na 
defesa, ocupamos espaços para 
darmos chance aos oponentes. 
Respeito, disciplina, cooperação, 
empenho, técnica e tática. 

A valorização das regras fazem parte 
da formação dos alunos 
dessa modalidade que 
é a paixão do brasileiro. 
Bola no pé, bola na 
cabeça e bola no gol.


