R. Dr. Lobo Viana, 514, Tude Bastos
CEP: 11.725-310 Praia Grande, SP
CNPJ: 60.919.909.0017-37
TELEFONE: 13 3476.1890

Praia Grande, 3 de fevereiro de 2017
Senhores Pais e Responsáveis,
Arte, música e esportes são imprescindíveis para a formação saudável de crianças e adolescentes. São atividades
que desenvolvem e potencializam múltiplas habilidades. Nesse panorama, algumas dessas atividades são oferecidas
como extracurriculares e as explicações seguem abaixo.
No Quadro de Horários (disponível para download no site do Colégio), seguem as modalidades e os seus
respectivos horários e turmas. Atentem-se aos horários que são oferecidos às turmas da idade do seu filho. Para 2017
continuaremos com aulas de KARATE, BALLET CLÁSSICO, JAZZ, DANÇA, FUTSAL, CORAL, CIRCO E ROBÓTICA
EDUCACIONAL
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. ALUNOS QUE JÁ ESTAVAM MATRICULADOS (Karatê e futsal): terão garantido a vaga e receberão
requerimento de matrícula. O pagamento e a devolução do documento devidamente assinado e rubricado efetivará
a confirmação da matrícula. (Caso o aluno não tenha mais interesse nessa modalidade, o responsável deverá
fazer o cancelamento na Secretaria ou Tesouraria do Colégio). Início da atividade na próxima semana
(06/02). Os horários e dias das respectivas modalidades estão disponíveis no site do Colégio.
2. Para as aulas ballet, jazz, dança, coral, circo e robótica deverão preencher o formulário, disponível no site do
Colégio, (alunos novos e antigos), porém, só serão efetivadas, caso haja disponibilidade de vaga. Os responsáveis
serão avisados via Classapp sobre a confirmação da vaga e data de início.
* Oportunamente informamos que a professora Bárbara Regina Ramos da Silva assumirá essas aulas no 1º semestre,
cobrindo a licença maternidade da professora Thais Aguiar Santana Sampaio.
* O formulário ou fichas de inscrições deverão ser entregues na secretaria até o dia 06/02, para a

formação da turma, enviar via agenda do aluno.
O preenchimento do formulário ou a entrega da ficha de inscrição não garante a matrícula do aluno. Esclarecemos,
também, que o deferimento da matrícula é um ato exclusivo da Direção do Colégio e está totalmente condicionado à
existência de vaga, condições de habilitação, capacitação do educando para o período letivo, documentação escolar e civil
completa, bem como condições de crédito e inexistência de débitos junto a este Colégio.
MODALIDADE
Circo (Mínimo de 10 alunos)
Coral
Futsal (1º e 2º ano)
Futsal (3º, 4º e 5º ano)
Ballet e Jazz (turmas da noite)
Dança (6º ao 9º ano)
Karate (1º ao 2º ano)
Karate (3º ao 5º ano)
Karate (6º ao Ensino Médio)
Karate (Infantil II)
Robótica Educacional (Mínimo de 5 alunos)

VALOR/ MÊS
R$ 70,00
Cortesia.
R$ 70,00
R$ 70,00 (Lista de espera).
R$ 70,00
R$ 70,00
R$ 70,00 (Lista de espera).
R$ 70,00 (Lista de espera).
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 110,00

Importante ressaltar que as vagas disponíveis serão preenchidas de acordo com a ordem das inscrições. Caso
o aluno tenha interesse em alguma modalidade que não tem vaga, a ficha de inscrição será importante para a
composição da lista de espera.
Atenciosamente,
A Direção.
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