CIRCULAR 2019 - CURSOS EXTRAS - COLÉGIO SER
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio - Data: 14/02/2019

Senhores pais,
O curso que vocês tanto esperavam chegou! Abriremos também o curso de Ginástica Rítmica para as crianças de 5
à 10 anos! As regras são as mesmas dos demais cursos informados anteriormente: atendendo a pedidos, faremos
uma semana de aulas experimentais para que os alunos possam sentir como serão as aulas. Após essa semana,
não teremos mais essa disponibilidade pois iniciaremos efetivamente os conteúdos dos cursos.
Para que o aluno participe da aula experimental, o responsável deverá preencher o formulário abaixo e pedir para o
aluno entregar diretamente na coordenação do seu ciclo. Para os alunos da educação infantil, o formulário poderá ser
enviado na agenda. Aceitaremos os formulários somente até o dia 20 de fevereiro para que possamos organizar
as turmas. Pedimos a gentileza de se atentarem ao prazo.
Após a realização dessas aulas, o responsável deverá passar diretamente na secretaria e efetuar a matrícula e
pagamento do curso. Somente após realizada a matricula, o aluno poderá frequentar as aulas. O valor do curso
extra é de R$ 320,00 que pode ser dividido em 4x: 1 no ato da matrícula e as demais nos meses subsequentes.
Importante ressaltar que para abrirmos as turmas, precisaremos atingir o número mínimo de alunos.
Segue abaixo a tabela com as datas e horas dos cursos disponíveis, assim como a data das aulas experimentais.
Curso

Dia

Horário

Turma

Informações
importantes

Ginástica Rítmica
Aula experimental:
25 de fevereiro

Segundas - feiras

11h15 às 12h

alunos de 5 a 10
anos que estudam
no período da tarde

Vir com roupa
confortável e
calçado fácil de
colocar e tirar.

Ginástica Rítmica
Aula experimental:
25 de fevereiro

Segundas - feiras

12h15 às 13h

alunos de 5 a 10
anos que estudam
no período da
manhã

Vir com roupa
confortável e
calçado fácil de
colocar e tirar.
Equipe Pedagógica
Colégio Ser.

_____________________________________________________________________________________
AUTORIZAÇÃO
Eu, _______________________________________________ RG: ________________________autorizo meu filho
(a):_______________________________________________da Turma________ a participar da aula experimental
de __________________________________no dia ____________ e horário: ______________________________.
Assinatura: _____________________
Telefone:_______________________

