
PROGRAMAÇÃO DOS INTERCLASSES 2017 - FUNDAMENTAL I 
 

06/10 Sexta-feira Abertura dos Jogos 
Local: Lagoa do Araçá  
Horário: 18h 
 

10/10 Terça-feira 
Local: ACBV (quadra) 
Modalidade: Queimado 
Horários: 08h às 10h (1°, 2° e 3° ano) 
                  10h às 12h (4° e 5° ano) 
Modalidade: Totó/Xadrez 
Horários: 08h às 10h (4° e 5° ano) 
                  10h às 12h (1°, 2° e 3° ano) 

07/10 Sábado  
Local: ACBV (quadra) 
Modalidade: Futsal 
Horários: 08h às 10h (1°, 2° e 3° ano) 
                 10h às 12h (4° e 5° ano) 

11/10 Quarta-feira 
Local: ACBV (quadra) 
Modalidade: Cestinha/Penalte 
Horários: 08h às 10h (1°, 2° e 3° ano) 
                  10h às 12h (4° e 5° ano) 

09/10 Segunda-feira 
Local: ACBV (quadra) 
Modalidade: Barra-bandeira 
Horários: 08h às 10h (1°, 2° e 3° ano) 
                 10h às 12h (4° e 5° ano) 
Modalidade: Natação/Tênis de mesa 
Horários: 08h às 10h (4° e 5° ano) 
                 10h às 12h (1°, 2° e 3° ano) 

16/10 Segunda-feira - Encerramento 
Local: ACBV (quadra) 
Horário: 18h  
 
 
 
 
Departamento Esportivo 
 

PROGRAMAÇÃO DOS INTERCLASSES 2017 - FUNDAMENTAL II 
 

06/10 Sexta-feira -  Abertura dos Jogos 
Local: Lagoa do Araçá  
Horário: 18h 
 

10/10 Terça-feira 
Local: ACBV (quadra) 
Modalidade: Voleibol 
Horários: 13h30min às 15h30min (6° e 7° ano) 
                  15h30min às 17h30min (8° e 9° ano) 
Modalidade: Tênis de Mesa 
Horários: 13h30min às 15h30min (8° e 9° ano) 
                  15h30min às 17h30min (6° e 7° ano) 

07/10 Sábado  
Local: ACBV (quadra) 
Modalidade: Futsal 
Horários: 13h30min às 15h30min (6° e 7° ano) 
                 15h30min às 17h30min (8° e 9° ano) 
 
 

11/10 Quarta-feira 
Local: ACBV (quadra) 
Modalidade: Basquetebol 
Horários: 13h30min às 15h30min (6° e 7° ano) 
                  15h30min às 17h30min (8° e 9° ano) 
Modalidade: Xadrez 
Horários: 13h30min às 15h30min (8° e 9° ano) 
                  15h30min às 17h30min (6° e 7° ano) 

09/10 Segunda-feira 
Local: ACBV (quadra) 
Modalidade: Handebol 
Horários: 13h30min às 15h30min (6° e 7° ano) 
                 15h30min às 17h30min (8° e 9° ano) 
Modalidade: Natação 
Horários: 13h30min às 15h30min (8° e 9° ano) 
                 15h30min às 17h30min (6° e 7° ano) 

16/10 Segunda-feira - Encerramento 
Local: ACBV (quadra) 
Horário: 18h  
 
 
 
 
Departamento Esportivo 
 

PROGRAMAÇÃO DOS INTERCLASSES 2017 - ENSINO MÉDIO 
 

06/10 Sexta-feira -  Abertura dos Jogos 
Local: Lagoa do Araçá  
Horário: 18h 
 

10/10 Terça-feira 
Local: ACBV (quadra) 
Modalidade: Voleibol/Tênis de mesa 
Horários: 18h às 21h 

07/10 Sábado  
Local: ACBV (quadra) 
Modalidade: Futsal 
Horários: 18h às 21h  

11/10 Quarta-feira 
Local: ACBV (quadra) 
Modalidade: Basquetebol/Xadrez 
Horários: 18h às 21h 

09/10 Segunda-feira 
Local: ACBV (quadra) 
Modalidade: Handebol/Natação 
Horários: 18h às 21h 
 

16/10 Segunda-feira - Encerramento 
Local: ACBV (quadra) 
Horário: 18h  
 
 
 
 
Departamento Esportivo 

 


