Srs. Pais e/ou responsáveis.
É com grande satisfação que apresentamos nosso Programa Esportivo e Cultural 2020. Serão oferecidos cursos
extracurriculares aos alunos matriculados da Educação Infantil ao 9º ano, em diversas modalidades, visando o
desenvolvimento de competências técnicas, sociais e comunicativas, essenciais para o processo educativo do aluno.
Para adesão ao programa, o responsável deverá enviar a “Ficha de Inscriçao” devidamente preenchida e
assinada, a partir de 03 de fevereiro, conforme informações abaixo.
As atividades esportivas terão duração de 9 meses, divididas em dois semestres:
1º Semestre: fevereiro, março, abril, maio e junho/2º Semestre: agosto, setembro, outubro, novembro.
O valor da anuidade é de R$ 940,00 por modalidade. Esse valor poderá ser pago em até 10 vezes, sendo a 1ª
parcela no ato da inscrição e o restante em cheques pré-datados ou no boleto junto à mensalidade escolar. Será
concedido um desconto de 12% para cada modalidade adicional do aluno (em cascata sobre o valor total das
anuidades). Para pagamento da anuidade à vista, concedemos um desconto de 5%. Caso a inscrição do aluno seja
efetivada após o dia 28/02, será cobrada uma taxa de R$ 50,00, referente à matrícula do programa, que deverá ser
paga juntamente com a primeira parcela.

Valores por modalidade
Inscrição

À Vista

Parcelado

1 Modalidade

R$ 893,00

1 + 9 de R$ 94,00

2 Modalidades

R$ 1.571,60

1 + 9 de R$ 165,40

3 Modalidades

R$ 2.074,60

1 + 9 de R$ 218,35

4 Modalidades

R$ 2.434,20

1 + 9 de R$ 256,20

O aluno matriculado no Programa Esportivo e Cultural poderá, caso tenha interesse, trocar de modalidade,
desde que haja vaga disponível para sua inscrição. Em caso de desistência de uma ou mais modalidades, o responsável
deverá notificar a escola por escrito, até o vigésimo dia do mês. Após este período, o cancelamento ocorrerá apenas
no mês subsequente, podendo o aluno participar das aulas normalmente até o final deste período.
Para liberação das aulas de esportes, o aluno deverá trazer o atestado médico, até o dia 02 de março,
impreterivelmente.
Para que o aluno faça uma aula experimental, o responsável deverá enviar uma solicitação via e-mail
(secretaria@colegiosapiens.com.br) ou pela agenda do aluno, mencionando a(s) modalidade(s) de interesse.
Salientamos que a aula experimental ocorrerá somente durante a semana de 04 a 10 de fevereiro. A partir de 11/02,
somente poderão participar das atividades os alunos devidamente matriculados no programa.
Confira a grade extracurricular completa no verso deste comunicado ou através de nosso site.
Atenciosamente
Eduardo Marin Garroti
Coordenador de Esportes e Eventos
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Programa Esportivo e Cultural 2020
Turma

Dia da Semana

Horário

Nº
Mínimo

Nº
Máximo

1° ao 4° (tarde)

Sexta-feira

09:00 às 10:00

06

20

*1° ao 9°

Segunda-feira

13:30 às 14:30

06

20

*1º ao 9º

Quarta-feira

13:30 às 14:30

06

15

*Infantil ao 4° (tarde)

Segunda-feira

09:10 às 10:10

06

15

1° ao 5°

Terça-feira

13:40 às 14:40

10

20

6° ao 9°

Terça-feira

14:40 às 15:40

10

20

Infantil ao 1° (tarde)

Quarta-feira

08:10 às 09:10

10

20

2° ao 4° (tarde)

Quarta-feira

09:10 às 10:10

10

20

Dança – Jazz

Infantil ao 4° (tarde)

Quinta-feira

09:10 às 10:10

06

20

Jogos Lúdicos

Infantil ao 4° (tarde)

Terça-feira

11:00 às 12:00

04

12

(Iniciação Esportiva)

1º ao 5º

Quinta-feira

13:30 às 14:30

04

12

Tênis de Mesa

4º ao 9º

Quinta-feira

14:30 às 15:30

06

20

Modalidade
Artes Circenses

Judô

Futsal

Observações:
- As turmas marcadas com (*) poderão ser divididas de acordo com o número de alunos inscritos na
modalidade.
- A grade horária poderá sofrer alterações caso alguma modalidade não atinja o número mínimo de
alunos inscritos até o dia 28/02.
- Durante o ano, o aluno matriculado no programa esportivo e cultural poderá ser convocado a
participar de festivais, jogos e competições, devendo o Colégio atender as exigências previstas no
regulamento de cada atividade.
- Para as aulas de Tênis de Mesa, fornecemos todo o material necessário de treinamento, mas
aconselhamos que o aluno traga sua própria raquete (adequada a seu tipo de empunhadura), visando
melhor desempenho em jogos e competições.
- Por medida de segurança e para um melhor desempenho, solicitamos que os alunos compareçam aos
treinamentos com a vestimenta adequada, seguindo as orientações a seguir:
Artes Circenses – bermuda e camiseta (uniforme escolar ou esportivo).
Dança - bermuda/calça legging, camiseta e tênis/sapatilha (uniforme escolar ou esportivo).
Futsal - bermuda, camiseta e chuteira (uniforme escolar ou esportivo).
Jogos Lúdicos (Iniciação Esportiva) - bermuda, camiseta e tênis apropriado para prática esportiva ou
chuteira (uniforme escolar ou esportivo).
Judô – kimono, camiseta e chinelo.
Tênis de Mesa - shorts, camiseta e tênis (uniforme escolar ou esportivo).
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