
 

 
 

 

São José-SC, 15 de fevereiro de 2019. 

 

 

Circular nº 004/2019 

Ref.: Atividades Opcionais/Parcerias  

Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano) e Ensino Médio  

 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

 

   Seguem informações referentes às atividades opcionais, cujas inscrições abrirão no dia 

19/02/2019. 

Todas as modalidades, descritas na tabela atividades opcionais desta circular, acontecerão no 

Colégio, em horário extracurricular, serão oferecidas para ambos os sexos e terão início 

gradativamente, a partir de 1º de março, acompanhando nosso Calendário Escolar 2019. 

Todos os educandos terão a oportunidade de conhecer os instrutores/educadores e participar, 

gratuitamente, da demonstração de algumas das atividades opcionais e das aulas experimentais, 

conforme as datas e horários que constam nesta circular. 

As vagas serão limitadas e preenchidas de acordo com a ordem de formalização da inscrição.  

Visando maior comodidade às famílias, este ano alteramos o procedimento de inscrição. Os 

interessados realizarão a solicitação exclusivamente através da agenda digital, canal de atendimento 

“Inscrições Opcionais”, seguindo os passos abaixo: 

1) Enviar o nome do educando; 

2) Modalidade(s) desejada(s); 

3) Dia(s) e horário(s); 

4) Opção individual ou em dupla (se for para a inscrição de canto ou teclado).  

 

Assim, o modelo de contrato será providenciado e encaminhado para casa através do próprio 

educando. Após assinado, devolver na Base de Matrículas. Somente a devolução do documento 

assinado garante a inscrição.  
Será dada a prioridade para os educandos que já participaram da mesma atividade no ano 

passado, se disponível, no mesmo horário, e que realizarem inscrição até o dia 22/02/2019. Portanto, a 

partir de 25/02/2019, estarão abertas as inscrições para as vagas remanescentes.  

Todas as modalidades terão a anuidade dividida em 9 parcelas (março a novembro). A primeira 

parcela, mais material didático quando for o caso, seguirão em boleto separado, com vencimento para 

15/03/2019, que poderá ser quitado, também, diretamente no Setor Financeiro do Colégio. 

As demais parcelas estarão nos boletos das mensalidades escolares. O pagamento das parcelas até 

o vencimento é requisito para continuar participando das aulas opcionais. 

 
Informações detalhadas sobre as atividades de Robótica Educacional – 2º ao 8º Ano, seguirão em 

comunicado específico nos próximos dias.    

 

Parceiros  

As escolas/academias abaixo mantêm parceria com o Colégio, oferecendo aos nossos educandos 

e seus familiares vantagens diferenciadas: 

 

 

 



Atividade Local de realização Fones 

Dança – a partir de 4 anos Ateliê da Dança - Campinas 3241-9925 

Jiu-Jitsu (Instrutor Luciano) – 

a partir de 3 anos 

Barreto Taekwondo – Rua 

Antônio Scherer, 707 - Kobrasol 

98415-1959 

 

Taekwondo (M.C. Parode) – 

a partir de 3 anos 

Campinas, Ponta de Baixo, 

Coqueiros. 

Cel/Whats 

98827-7251 

Fone da academia 

4105-2252 

Natação – a partir de 3 anos 
Academia Acqualine - 

Campinas 
3241-2672 

Robótica Educacional - Lego – do 

1º ao 7º Ano 
Colégio Paulo Freire 

99663-0555 

999100337 

 

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos via agenda digital, canal de atendimento “Inscrições 

Opcionais”.  

                                                                                                                                                        

 A Direção 
 

 

 
 


