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Início: Setembro de 2013
Fim: Julho de 2014 (inclusive)

Vai iniciar-se no próximo dia 2 de setembro a 7ª época da modalidade no Clube.
I t ti 3ª i d lid d d M d !

Programa
Inscreve-te e vem praticar a 3ª maior modalidade do Mundo!
As aulas são ministradas pelo Mestre Ricardo Lopes, 2ª Dan Shotokan.
Local das aulas: Sete Rios (perto da estação do metro)
Calçada Palma de Baixo (Edifício Palma), 6-A – Lisboa

Classe infantil (até aos 10 anos)
V d K té d f di tid lúdi !Vem aprender Karaté de uma forma divertida e lúdica!
Junta-te a este grupo fantástico com 11 alunos (desde os 4 aos 10) que praticam  
com enorme alegria, divertimento e afinco esta modalidade extremamente completa 
e exigente onde trabalhamos a Alfabetização Motora, a força, a coordenação, a 
flexibilidade, etc., sempre com os valores do karaté presentes! Tudo isto com um 
modelo de aprendizagem diferente onde a criança primeiro aprende a utilizar todas 
as potencialidades do seu corpo e a desenvolver novas capacidades cognitivas!

Classe juvenil (dos 10 aos 15 anos)
Junta-te a este grupo com 8 alunos que desenvolve um trabalho focalizado na 
especialização desportiva no karaté de competição (kata e kumite) sem nunca 
esquecer a prática tradicional do karaté e a importância do mesmo na formação dos 
valores dos nossos alunos.
O treino desenvolvido é enquadrado com o PDDI (plano desenvolvimento do 
desporto integrado) da FNK-P, que visa uniformizar o ensino do karaté para as 
camadas jovens através de um modelo que respeite o seu desenvolvimento motor e 
coordenativo.

Classe adulta
Junta-te a este grupo com 8 anos de existência, que inicia uma nova época com o 
objetivo de conquistar novos alunos!
O modelo orientador é o estilo Shotokan, contudo as linhas condutoras passam pela 
"ocidentalização" do mesmo, focalizado na defesa pessoal, no desenvolvimento do 
sistema coordenativo, na flexibilidade, no aperfeiçoamento técnico, na força, etc;
O Dojo do Clube Millennium bcp está enquadrado com o PDDI (planoO Dojo do Clube Millennium bcp está enquadrado com o PDDI (plano 
desenvolvimento do desporto integrado) da FNK-P.
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Segundas Quartas Sextas

Horário

Adultos 19:45h às 21:15h (treino técnico) 19:30h às 21:30h (treino físico)

Juvenil 18:45h às 20:30h 19:15h às 20:15h 19h às 20h

Infantil 18:45h às19:45h 18:30h às 19:30h

Custos Classes mistas Adultos e Juvenil: € 15,00 / mês.

Classe mista Infantil: € 10 / mês.

Débito mensal até junho de 2014 (o mês de julho é debitado em 5 vezes 1/5x5Débito mensal até junho de 2014 (o mês de julho é debitado em 5 vezes, 1/5x5
meses, conjuntamente com as primeiras 5 mensalidades do ano).

Não são permitidas desistências.

Inscrições limitadasInscrições limitadas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Diversos

Karaté
Época 2013/2014 INSCRIÇÕES FECHADAS


