ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 2017
Quarto ano
ARTES

FUTSAL

Terça-feira  14h40 – 15h30

Feminino
Quinta-feira  14h40 – 15h30
Masculino
Sexta-feira  13h00 – 14h40

CAPOEIRA
Turma A
Sexta-feira  15h00 – 16h00
Turma B
Quarta-feira  9h00 – 10h00

DANÇA (Feminino e Masculino)

Interessados deverão preencher
a ficha, pois os horários
dependerão da formação de
turmas.

TECLADO EM GRUPO
Feminino
Quarta-feira  13h50 – 14h40
Masculino
Quarta-feira  13h00 – 13h50

Aulas ministradas às sextasfeiras a tarde. Horários
dependem da formação de
grupos.

ROBÓTICA

Quinta-feira  15h00 – 16h00

DESPORTIVO

VIOLÃO/GUITARRA EM
GRUPO

INGLÊS WALK UP
Interessados no curso de inglês
deverão agendar verificação de
nível com a coordenação do Walk
Up. Horários dependem da
turma.

Aulas em grupos de 2 ou 3
alunos
Horários definidos
individualmente com a
professora.

O aluno deverá comparecer no horário da atividade e ser retirado logo após seu término.
Havendo necessidade existem opções de atividade com permanência (Day-care).
Os alunos matriculados no período integral serão encaminhados para as atividades nos horários estipulados.

............................................................................................................................................................................................
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome do aluno_______________________________________________________________Série ______________
Lembramos que não haverá atividades nos feriados estipulados no calendário geral (nos quais a escola permanecerá
fechada), nos dias em que houver reunião de pais e nas sextas-feiras véspera de festa junina e de Expo Einstein.
( ) Arte Recreativa
R$ 80,00/mês (R$ 120,00/mês com permanência) + taxa anual de material de R$ 80,00
(Alunos matriculados no período integral pagam somente a taxa anual de material)
( ) Dança ( ) Capoeira ( ) Desportivo ( ) Futsal
R$ 80,00/mês cada atividade (R$ 120,00/mês com permanência). Alunos matriculados no período integral  isentos
( ) Teclado em grupo
R$ 120,00/mês (R$ 160,00/mês com permanência)
( ) Violão/Guitarra em grupo
R$ 100,00/mês (R$ 140,00/mês com permanência)
( ) Robótica
10 parcelas de R$ 70,00 (será enviado contrato específico)
Inglês Walk Up – 12 parcelas de R$ 234,10 + livro (Será enviado contrato específico)
Data: _____/_____/____

Assinatura: ________________________________________________________

