COMUNICADO Nº 03/2016

Atividades Extracurriculares Gratuitas
Oficina de Teatro - Profº. Rodrigo
7º ao 9º - 2ª feira – das 12h00 às 13h00
Ensino Médio – 2ª feira – das 13h30 às 14h30
Uniforme do Colégio
Oficina de Teatro - Profª. Karina
4º ao 6º - 6ª feira – das 12h00 às 13h00
Uniforme do Colégio
Artesanato - Prof. Osmar
6º ao 9º ano – 4ª feira – das 12h00 às 12h50
Uniforme do Colégio – Os materiais utilizados na aula serão
solicitados pelo professor.

Cia de Dança - Profª. Mariana
6º ao Ensino Médio - 3ª feira - das 18h00 às 19h00
Uniforme: calça leggin ou bermuda, camiseta e tênis
Cia de Dança – Profª. Nágila
6º ao Ensino Médio – 4ª feira - das 18h00 às 19h00
Uniforme: calça leggin ou bermuda, camiseta e tênis

Basquete - Profª. Denise
3ºano ao 5ºano – 4ªfeira e 6ªfeira – das 12h00 às 13h00
Uniforme do Colégio

CIA DE DANÇA
A participação nas modalidades da Cia de Dança inclui a apresentação no Festival de Dança, que será realizado no final do ano. O valor do
figurino + convites é R$ 180,00 (por modalidade), que pode ser pago à vista ou parcelado em 6X de R$30,00 no cheque ou boleto da
mensalidade, de março a agosto ou à vista até 30/06/2016 (enviar cheque pré-datado).
OFICINA DE TEATRO
A participação na modalidade da Cia de Teatro inclui a apresentação na Mostra de Teatro, que será realizada no final do ano. O valor do
figurino + convites é R$ 180,00, que pode ser pago à vista ou parcelado em 6X de R$30,00 no cheque ou boleto da mensalidade, de março a
agosto ou à vista até 30/06/2016 (enviar cheque pré-datado).

Atividades Extracurriculares pagas
Ballet - Professora Mariana (Coordenadora Nathalya)
Valor: R$60,00
( ) Jardim I, Jardim II e Pré – 2ªfeira das 12h às 13h;
( ) 1º ano – 3ªfeira das 12h às 13h;
( ) 2º e 3º ano – 5ªfeira das 12h às 13h;
( ) 4º ao 9º ano – 6ªfeira das 12h às 13h;
Hip Hop - Professora Nágila (Coordenadora Nathalya)
Valor: R$60,00
( ) Jardim II, Pré e 1º ano – 3ªfeira das 12h às 13h;
( ) 2º, 3º, 4º e 5º ano – 4ªfeira das 12h às 13h;
Capoeira - Professor Dédo (Coordenadora Gisele)
Uniforme do colégio. Valor: R$60,00
( ) 2º ao 9º ano - 2ª feira das 12h00 às 13h;

Judô - Professor João (Coordenadora Gisele)
Uniforme: Kimono Valor: R$60,00
( ) 1º ao 9º ano - 5ª feira das 12h00 às 13h;
Ginástica Rítmica - Professora Talita (Coordenadora Alexsandra)
Uniforme: collant preto, legging preto e sapatilha própria para GR
(encomendar com a professora Talita). Cabelo com rabo de cavalo .
Valor: R$60,00
( ) 2º ao 9º ano - 2ª feira das 12h00 às 13h;
Futebol - Professor Paulo (Coordenadora Alexsandra)
Uniforme: Uniforme personalizado do colégio – deve ser adquirido
na loja - Finta, Rua Maria Cândida, 1008 - Vila Guilherme – Tel.:
2093-3324. Valor: R$80,00
( ) 2º ao 5º ano – 3ª e 5ªfeira das 12h às 12h50;

Ballet e Hip Hop
A participação destas modalidades inclui a apresentação no Festival de Dança, que será realizado no final do
ano. O valor do figurino + convites é R$ 180,00 (por modalidade), que pode ser pago à vista ou parcelado em 6X de
R$30,00 no cheque ou boleto da mensalidade, de março a agosto ou à vista até 30/06/2016 (enviar cheque prédatado).
Ginástica Rítmica
Seguirá posteriormente comunicado com valor e informações para confecção do collant de gala.

