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EDUCAÇÃO FÍSICA  

 
As turmas de Educação Física serão formadas por grupos de interesse: separados por naipe 

(masculino/feminino) quando se tratar de atividades esportivas e grupos mistos quando forem atividades 
de academia. 

 

As informações quanto aos horários, às atividades e à relação das academias conveniadas 
estarão disponíveis no site do colégio, na área do Ensino Médio. 
  

1 – O(A) aluno(a) deverá inscrever-se em uma das atividades oferecidas pelo Colégio BONJA ou 
requerer, formalmente, a sua dispensa das aulas da escola a fim de frequentá-las em instituições 
conveniadas.  

1.1 – A inscrição ou o requerimento de dispensa serão realizados na primeira semana de 
aula. Aquele(a) que optar pelo convênio e não apresentar à Coordenação de Educação Física, até 
10 dias após o início das aulas o requerimento devidamente assinado e carimbado pela 
conveniada, passará a frequentar as aulas no Colégio BONJA. 

1.2 – Os convênios entre o Colégio BONJA e instituições esportivas legalmente constituídas 
deverão ser firmados para que ocorra a dispensa de alunos(as) das aulas de Educação Física. 

1.3 – Enquanto o convênio não for firmado, os alunos terão de frequentar 
normalmente as aulas de Educação Física do colégio. 

1.4 – Fora dos prazos previstos, o Colégio BONJA não estabelecerá convênio com 
instituições. 

1.5 – O convênio tem duração prevista somente para o ano de 2022. 
1.6 – As instituições interessadas em convênio com o Colégio BONJA terão de encaminhar-

se à Secretaria Geral da Educação Básica para a assinatura. A exceção é concedida às 
entidades fora da comarca de Joinville, cujos convênios poderão ser encaminhados pelo aluno e 
devolvidos assinados dentro do prazo. 

1.7 – As instituições terão 7 (sete) dias para assinar o convênio, após o primeiro contato 
estabelecido. 

1.8 – As instituições conveniadas que, por duas vezes, não respeitarem os prazos 
estabelecidos pelo Colégio BONJA para a entrega de notas, da frequência ou da assinatura 
do convênio terão o convênio rescindido para o ano seguinte. 

1.9 – Não será permitida a troca de atividade no decorrer do trimestre letivo. A solicitação de 
dispensa ou de mudança de modalidade deverá acontecer no 2º trimestre, 02 a 06/05, e no 3º 
trimestre, 15 a 19/08, pelo site. A mudança de conveniada é possível desde que o convênio tenha 
sido firmado no início do ano. Novas academias conveniadas não serão aceitas para o 2º e 3º 
trimestres. 

 
2 – As dispensas previstas pela Lei nº 10.793/03 serão contadas a partir da apresentação do 

documento na Coordenação de Educação Física. Aquele(a) que não apresentar a documentação legal até 
10 dias após o início das aulas será considerado(a) aluno(a) regular do Colégio BONJA e matriculado(a) 
em horários disponíveis. 

3 – Alunos cujo atestado médico demonstre incapacidade temporária para a prática de Educação 
Física e seja superior a 30 (trinta) dias, matriculados tanto no Colégio BONJA quanto nas instituições 
conveniadas, deverão desenvolver um trabalho teórico, orientados por um professor específico. 
 4 – Para a Educação Física, o colégio exige a entrega de atestado médico de capacidade ou de 
incapacidade para a realização da prática física escolar até o primeiro dia de aula. Na ausência desse 
documento, o(a) aluno(a) submete-se ao trabalho teórico, conforme descrito acima. 


