
Atividades Extracurriculares 
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Judo 

- Fato de Judo 

- Chinelos de borracha 

Atividade dos 3 aos 10 anos. 

Local: Ginásio do Colégio 

Professor: Rui Domingues 

Dança – Zumba Kids 

- Equipamento desportivo do Colégio 

Atividade dos 3 aos 10 anos. 

Local: Colégio  

Professora: Marisa Marques 

  

Futebol  

- Equipamento desportivo do colégio 

- Chuteiras com pitons pequenos de borracha  
 
Atividade dos 4 aos 10 anos. 

Local: Campo futebol do Colégio 

Natação 

- Mochila, fato de banho (completo para rapariga e pequeno, tipo competição, para 
rapazes); chinelos de borracha, touca, roupão, fralda de água para as crianças de 
creche, óculos (a partir dos 5/6 anos), cuecas, saco de plástico para a roupa molhada, 
termo de responsabilidade assinado pelo Encarregado de Educação (enviamos na 
próxima semana - formulário facultado pelo Holmes Place) 

 Nota:  

As crianças de creche e Jardim de Infância devem vestir no dia da natação roupa 
prática de preferência o equipamento desportivo do colégio. 

Atividade dos 2 aos 10 anos. 

Local: Holmes Place Algés  

Coordenadora: Isabel Moura 



 

 

 

 

          

Ballet 

Equipamento Jardim de Infância 

Meninas rosa claro (todo da Decathlon), sapatilhas em pele (não de pano) cor de rosa com sola 
completa e elástico para segurar o calcanhar Collants lisos cor de rosa muito claro ou brancos, 
fechados nos pés Maillot com alças largas cor de rosa (com faixa transparente) Saia (independente do 
maillot) cor de rosa transparente Ganchos 2 tipos: invisíveis para a rede e estreitinhos para segurar os 
cabelinhos Rede invisível; Elástico para apanhar o cabelo Fita de cabelo larga, cor de rosa Escova do 
cabelo Opcional: Caneleiras; Casaco de ballet (a traçar) - pode usar qualquer casaco no inverno; Rede 
rosa para o cabelo - para colocar sobre a invisível; Ganchos com lacinhos e bandoletes. Nota: Nas 
apresentações será obrigatório o uso de equipamento e penteado – coque - igual para todas e não 
poderão usar nenhum dos adereços opcionais  

Equipamento 1º Ciclo 

Meninas Branco (todo da Decathlon) Sapatilhas em pele cor de rosa ou cor de pele com sola completa 
e elástico para segurar o calcanhar Collants lisos cor de rosa muito claro ou branco, fechados nos pés 
Maillot com alças branco (com faixa transparente) Saia branca (independente do maillot) Ganchos 2 
tipos: invisíveis para a rede e estreitinhos para segurar os cabelinhos Rede invisível; Elástico para 
apanhar o cabelo Fita de cabelo larga, cor de rosa Escova do cabelo Opcional 

Opcional: Caneleiras; Casaco de ballet (a traçar) - pode usar qualquer casaco no inverno; Rede branca 
para o cabelo - para colocar sobre a invisível; Ganchos com lacinhos e bandoletes.  

Nota: Nas apresentações será obrigatório o uso de equipamento e penteado – coque - igual para todas 
e não poderão usar nenhum dos adereços opcionais. Todas as crianças devem equipar-se e usar o 
penteado em todas as aulas. A professora pode ensinar e ajudar sempre as bailarinas que 
necessitarem de ajuda. 

Equipamento para Rapazes 

Leggings justas cor preto T-shirt branca lisa Meias brancas ou pretas de acordo com a cor da sapatilha 
Sapatilhas em pele (não de pano) cor branco ou preto com elástico para segurar o calcanhar Opcional: 
Caneleiras; camisola tipo sweatshirt justa pode usar qualquer cor no inverno. 

Nota: Nas apresentações será obrigatório o uso de equipamento igual para todos e não poderão usar 
nenhum dos adereços opcionais 

Atividade dos 3 aos 10 anos. 

Local: Ginásio do Colégio 

 


