São José-SC, 21 de fevereiro de 2018.
Circular nº 006/2018
Ref.: 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
Comunicamos que se encontram abertas a partir de hoje, as inscrições para o Super Cérebro 2018, cujas
vagas serão limitadas e preenchidas de acordo com a ordem das inscrições, que deverão ser realizadas na nossa
Sala de Matrículas.
O Super Cérebro é um 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.
↳ As atividades acontecerão no Colégio, com periodicidade semanal e acompanharão o Calendário Escolar do
Colégio. Não haverá reposição de aulas referentes a recesso escolar e feriados.
↳ Por tratar-se de opção extracurricular e em horário especial, a permanência do(a) educando(a) no Colégio terá
tolerância de 5 minutos antes e depois da referida atividade.
↳ Os valores de permanência extra no colégio, estão informados na mesma circular que segue via agenda virtual.
↳ Na sala em que acontecerá o Super Cérebro o(a) educando(a) não poderá ficar acompanhado por parentes ou
terceiros que não sejam participantes da atividade.
↳ A Oficina é aberta a educandos(as) que não estudam no Colégio Paulo Freire.
↳ O início das aulas será no dia 1º de março de 2018.
O Programa acontecerá em horário extracurricular, com distribuição das turmas nos seguintes dias:
1º e 2º Ano matutino
Terças e/ou quintas-feiras
15h50min às 17h30min

1º e 2º Ano matutino e vespertino
Terças e/ou quintas-feiras
17h40min às 19h

3º Ano ao Ensino Médio matutino
Segundas e/ou quartas-feiras
15h50min às 17h30min
OU 17h40min às 19h

3º Ano ao Ensino Médio vespertino
Quintas-feiras
9h30min às 11h

Os Valores de investimento e material didático estão informados na mesma circular na agenda virtual.
Nossos(as) educandos(as) também terão a oportunidade de participar, gratuitamente, durante o horário normal de
aula, de uma demonstração do Super Cérebro.
Outros esclarecimentos poderão ser obtidos em nossa Sala de Matrículas.
A Direção

