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COMUNICADO Nº05/2018 - ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
São Vicente, 09 de fevereiro de 2018.
Senhores Pais ou Responsáveis,
Arte, música e esportes são imprescindíveis para a formação saudável de crianças e
adolescentes. São atividades que desenvolvem e potencializam habilidades, sejam pedagógicas,
emocionais ou sociais. Por isso, a cada ano, o Colégio Passionista São Gabriel busca momentos que
proporcionam aos educandos essa formação global. Nesse panorama, algumas dessas atividades são
oferecidas como extracurriculares, as quais estão listadas neste comunicado.
Seguem as modalidades e os seus respectivos horários e turmas, bem como a ficha de inscrição
que deverá ser entregue até o dia 15/02/2018, Quinta-feira, via agenda escolar. Atentem-se aos
horários que são oferecidos às turmas da idade do seu filho. Para 2018 continuaremos com aulas de
BALLET, JAZZ, CAPOEIRA, FUTSAL, VIOLÃO, CORAL.

Aulas de Futsal apenas para crianças da Educação Infantil, 1º e 2º Ano
conforme conversamos em reunião de Pais.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1.

Todas as modalidades de atividades extracurriculares (para alunos novos e antigos) INICIARÃO
APÓS O FERIADO DE CARNAVAL, (15/02) conforme cronograma de horários e datas do
comunicado.

2.

Em todas as atividades temos um número máximo de alunos por turma. Sendo assim, nesse
primeiro momento a inscrição se dará da seguinte maneira:
ALUNOS QUE POSSUEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE ALGUMA MODALIDADE –
NOVOS E ANTIGOS: Deverão preencher a ficha. Porém, as vagas só serão efetivadas caso
haja disponibilidade. Após preenchida a turma com número máximo de alunos matriculados, os
outros interessados entrarão na lista de espera. Os responsáveis serão avisados via agenda
escolar.
Os valores encontram-se na tabela abaixo e o vencimento será dia 1º ao dia 10 de cada
mês, com primeiro pagamento após feita a inscrição inicial na tesouraria da escola.
O início das aulas extracurriculares será dia 15/02/2018 – QUINTA-FEIRA.





VALORES:

Modalidades
Ballet
Capoeira
Violão
Coral
Futsal – ( Ed. Infantil, 1º e 2º Ano)
Jazz

Valor/mês
R$ 80,00
R$ 80,00
R$ 45,00
Cortesia
R$ 80,00
R$ 80,00

OBSERVAÇÕES:



Não haverá período de aulas experimentais.



Uso de uniforme e trazer lanche antes do início das aulas.



O pagamento do mês de fevereiro será apenas 50% do valor, pois as aulas
iniciarão no dia 15 de fevereiro.
Atenciosamente,
Comunidade Educativa Passionista

