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São José-SC, 24 de fevereiro de 2014 
 

Circular nº 003/2014 

Ref.: Atividades Opcionais/Plantão/Parcerias  

Educação Infantil (Infantil 2 ao 5) e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano)  
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

Seguem informações referentes às atividades opcionais. 

Todas as modalidades, descritas no verso, acontecerão no Colégio em horário extracurricular, serão 

oferecidas para ambos os sexos e terão início gradativamente, a partir deste mês, acompanhando nosso 

Calendário Escolar 2014. 
 

A partir de hoje, todos(as) os(as) educandos(as) do Infantil 4 ao 5º Ano terão a oportunidade de 

conhecer os instrutores/educadores e participar, gratuitamente, durante o horário de aula, da demonstração 

de algumas das atividades opcionais.  
 

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

realizada na Sala de Matrículas.  
 

Para as aulas de Instrumentos Musicais, Coral, Dança e Futsal será dada a prioridade para os(as) 

educandos(as) que já participaram da mesma atividade no ano passado e que realizarem sua inscrição até 

o dia 27/02/2014. Portanto, a partir de 28/02, estarão abertas as inscrições para as vagas remanescentes.  
 

Em todas as modalidades a anuidade será dividida em 10 parcelas, sendo que a primeira  deverá ser 

paga no ato da inscrição e as demais juntamente com as parcelas da anuidade escolar, com vencimento no 

dia 05 de cada mês, a partir de abril.  
.         

Informações detalhadas sobre as atividades de Robótica Educacional (Lego), Clube da Astronomia 

(Baú de Ciências) e Coral seguirão em comunicados específicos nos próximos dias.                                                               
 

  

2. Plantão  
 

Atendendo a necessidade de pais, de que seus(suas) filhos(as) permaneçam no Colégio além do 

horário de funcionamento – 07h30min às 12h30min, para o turno matutino, e 13h às 18h10min, para o 

turno vespertino – são oferecidos os plantões 1 e 2, com custos adicionais, conforme valores no verso. 

 

3. Parceiros 
 

As escolas/academias abaixo mantêm parceria com o Colégio, oferecendo aos(às) nossos(as) 

educandos(as) e seus familiares vantagens diferenciadas: 
 

Atividade Local de realização Fones 

Clube da Astronomia (Baú de Ciências) – para 

turmas do 4º ao 8º Ano  

Colégio Paulo Freire 33043602 

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

Jiu-Jitsu (Instrutor Luciano) – a partir de 4 anos Academia Bernert Jiu-Jitsu  8415-1959 

Taekwondo (M.C. Parode) – a partir de 3 anos Barreto Taekwondo - Campinas, 

Ponta de Baixo, Coqueiros e Palhoça  

4105-2252 

3242-3921 

9957-1688 

Natação – a partir de 3 anos Academia Acqualine - Campinas  3241-2672 

Robótica Educacional - Lego – do 2º ao 7º Ano 

 

Colégio Paulo Freire 3228-0078  

 9663-0555 
                                                                                                                                                 

A Direção 

   



ATIVIDADE/ 

* RESPONSÁVEL 
DIA/HORÁRIO/ 

INÍCIO 

PARCELA MENSAL 

 (valores para pagamento no 

vencimento) 

CUSTOS ADICIONAIS 

Plantão 1  

 

Atividades de Arte/ 

Brinquedoteca: 

 

 

Para turmas do Infantil 2 ao 5º 

Ano 

 

* Com as educadoras 

assistentes. 
 

 

 

2ªs a 6ªs feiras 

 

Matutino – 

12h30min às 13h 

    

Vespertino – 

18h10min às 18h50min 

 

- Início das atividades dia 

17/02 

1 vez por semana  

(4 a 5 dias no mês)  

Ex: todas as 2as feiras. 

R$ 27,00 

2 vezes por semana 

 (8 a 11 dias no mês). 

R$ 40,00 

3 vezes por semana  

(12 a 15 dias no mês). 

R$53,00 

4 vezes por semana  

(16 a 19 dias no mês).   

R$ 66,00 

5 vezes por semana  
(todos os dias úteis do mês)  

R$ 77,00 

Participação esporádica R$ 13,00 

por aula ou fração. 

 

Sem custo adicional (material incluso na 

mensalidade). 
  

Plantão 2 
 

Infantil 2 ao 5º Ano Vespertino    

* Com a Recepcionista 
 

2ªs a 6ªs feiras 
 

18h50, limitado às 19h 
 

- Início dia 17/02 

 

R$ 13,00 para cada 10 minutos o u 

fração de permanência. 

Sem custo adicional. 
 

Dança  

1º Ano Vespertino 

Inf. 4 e 5 V 

2º e 3º Ano V 

4º e 5º Ano V 
 

1º Ano Matutino 

Inf. 4 e 5 M 

2º e 3º Ano M 

4º e 5º Ano M 
 

*Educadora Alessandra Modro 

2as feiras 

08h45min às 09h30min 

09h30min às 10h15min 

10h15min às 11h 

11h às 11h45min 
 

14h45min às 15h30min 

  15h30min às 16h15min 

16h15min às 17h 

17h às 17h45min 

- Início dia 10/03 
 

Aula em grupo: 
 

R$ 44,00 

 

 

Traje:  

Infantil 4 ao 3º Ano - uniforme do Colégio ou 

collant (cor livre), saia, meia-calça, sapatilha e 

rede para cabelo.  

4º e 5º Anos - uniforme do Colégio ou calça de 

nylon, collant ou regata suplex (cor livre) e bota de 

jazz c/cadarço ou tênis na cor preta.  

Para as apresentações deverão usar a bota de jazz. 
 

Traje para apresentações – 

Custo a ser informado posteriormente. 

Futsal  

Infantil 5, 1º e 2º Ano 
 
 

3º, 4º e 5º Ano 
 

*Educador Júnior 

2as feiras 

17h45min às 18h30min 
 
 

4ª feiras 

17h45min às 18h30min 

- Início dia 10/03 

Aula em grupo: 
 

R$ 44,00 

 

Traje: Uniforme do Colégio ou do Futsal:  

2 parcelas de R$ 30,00  - referente a Kit calção, 

camisa e meião. 
 

Campeonatos/torneios – custo a ser informado 

oportunamente.  

Coral 
 

3º ao 7º Ano 

4as feiras 
 

18h05 às 18h55min 
 

- Aula experimental dia 

26/02, às 18h05 
 

Atividade em grupo 
 

Grátis 

 

Traje para apresentações (obrigatório):  
 

3 parcelas de R$ 42,00 – referente a saia de pregas 

ou calça social, camisa social manga longa, colete 

bordado e gravata 

Flauta doce 
 

 

Família das flautas: Flautim 

(Piccollo), Flauta Alto, Flauta 

Doce Barroca ou Germânica em 

Dó (comum) e Flauta Baixo. 

Sugestão de marca: Yamaha 
 

2º Ano ao Ensino Médio 

2 as feiras 
 

18h05 às 18h55min 
 

 

- Início dia 10/03 
 

 

Aula em grupo:  
 

R$ 44,00  

Material didático fotocopiado:  

Anual - R$ 15,00 - a serem pagos no ato da 

matrícula. 

 

O(A) educando(a) deverá trazer para as aulas: 

Flauta-doce e um caderno de música com 

pentagrama. 

Teclado 
 

 

3º Ano ao Ensino Médio 

 

2as feiras  
 

8h15 às 9h05 

9h05 às 9h55 

9h55 às 10h10 - intervalo 

10h10 às 11h 

- Início dia 10/03 
 

Aula em dupla/grupo: 
 
 

R$ 88,00 

 

Material didático fotocopiado:  

Anual - R$ 15,00 - a serem pagos no ato da 

matrícula. 
 

O(A) educando(a) deverá trazer para as aulas: um 

caderno de música com pentagrama e o teclado 

quando solicitado pelo educador. 

Violão 
 

4º Ano ao Ensino Médio 
 

 

5as feiras  
 

18h05 às 18h55min 
 

- Início dia 06/03 

Aula em grupo:  
 

83,00 

  

Material didático fotocopiado:  
Anual - R$ 15,00 - a serem pagos no ato da matrícula. 
 

O(A) educando(a) deverá trazer para as aulas: Violão  

e um caderno de música com pentagrama.  

Robótica – Lego 

 
2º ao 7º Ano 

 

3ªs feiras 

2º, 3º e 4º Anos Vesp. 

10h às 11h30min 
 

 

 

2º, 3º e 4º Anos Mat.  

15h30min às 17h 

- Aula experimental 

dia 25/02, horários acima 

Aula em grupo (incluso 

material didático): 

 

R$ 106,00 

Material didático (será entregue no início das 

aulas): conjunto de fascículos com atividades - 

LEGO, broche e certificado. 

Clube a Astronomia (Baú de 

Ciências) 

 

4º ao 8º Ano 

5ªs feiras 

4º e 5º Anos Vesp. 

10h às 11h30min 
 

4º e 5º Anos Anos Mat. 

 14h às 15h30min 
 

- Aula experimental 

dia 27/02, horários acima  

Aula em grupo: 

 

R$90,00 

Material didático: R$ 60,00 

 


