
 

 

 
São José-SC, 15 de fevereiro de 2017. 

       
Circular nº 006/2017 
       Ref.: Programa Super Cérebro – 1º Ano do Ensino Fundamental ao Terceirão 

 

    
 Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

     . 
Super Cérebro – Mais um diferencial de sucesso no Colégio Paulo Freire. 

 

O Super Cérebro é Programa Educacional de reconhecido sucesso em todo o Brasil, que desenvolve 
competências cognitivas e sociais, tais como: cálculo mental, memorização, concentração, raciocínio lógico, 
aptidão em solucionar problemas, autoconfiança, criatividade, liderança, estratégia, sociabilidade e autoestima.  

 

O início das aulas será no dia 1º de março de 2017. As vagas serão limitadas e preenchidas de acordo 
com a ordem de formalização da inscrição, que será realizada na nossa Central de Matrículas. Será dada a 
prioridade para os(as) educandos(as) que já participaram da mesma atividade no ano passado e que realizarem 
sua inscrição nos dias 20 e 21/02/2017. Portanto, a partir de 22/02/2017, estarão abertas as inscrições para as 
vagas remanescentes.  

 
 

O Programa acontecerá em horário extracurricular, com distribuição das turmas nos seguintes dias: 
  

                                                                      
 
     

 
 
  
 
 
 
 

Investimento: 
Os valores estão estipulados na mesma circular que seguiu via agenda. 
 
 

No dia 22/02/2017 (quarta-feira), às 19h, será realizada reunião de pais das turmas do 1º Ano ao 
Terceirão, para apresentação e demonstração do funcionamento do Programa em nosso Colégio.  

Nossos(as) educandos(as) também terão a oportunidade de participar, gratuitamente,  durante o horário 
normal de aula, de uma demonstração do Programa.   
 

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos em nossa Central de Matrículas.  
                                                             A Direção       

                                                                                                                                                                         
 

- - - - - - - - - - - Esta ficha deverá ser devolvida ao Colégio, impreterivelmente, até o dia 20/02/2017 - - - - - - - - - -  

      Eu,_________________________________________________________________, responsável pelo(a) educando(a) 

____________________________________________________, da turma______, período  (    ) matutino (    ) vespertino: 
 

(    ) CONFIRMO  
(    ) NÃO CONFIRMO 
 

A participação de ............. pessoas (informar o número) na Reunião de Pais referente ao Programa Super Cérebro, a ser 

realizada no dia 22/02/2017, às 19h, no Colégio Paulo Freire. 
 

São José - SC____/02/2017.  
                           

_____________________________________ 

                                                                                                       Assinatura do(a) Responsável 

1º e 2º Ano matutino 

3as e/ou 5as feiras 

15h50min às 17h30min 

1º e 2º Ano matutino e vespertino 

3as e/ou 5as feiras 

17h40min às 19h 

                 3º Ano ao Ensino Médio 

2as e/ou 4as feiras 

15h50min às 17h30min 

17h40min às 19h 


