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 Rua    Lopes   de   Oliveira,    530     -     Barra Funda    -    São Paulo   -   Tel. 3666 - 5977 

 

São Paulo, 31 de janeiro de 2020. 

 
CIRCULAR N.º 02/2020 – Ensino Fundamental II e Ensino Médio 
 
Prezados Senhores Pais, 
 
                      informamos que as aulas extras FUTSAL, SAPATEADO/JAZZ/DANÇA e JUDÔ terão 

início no dia 05 de fevereiro e serão ministradas por professores qualificados e especializados em cada área ou 

módulo. O custo de cada módulo terá vencimento todo dia 10 de cada mês. Serão cobradas mensalidades de 

fevereiro a dezembro do corrente ano, em boleto bancário. 

                                  Os pais, que tiverem interesse em que seus filhos participem dessas aulas, deverão fazer 

a inscrição efetuando o pagamento na secretaria da Escola, referente ao mês de FEVEREIRO – NO ATO DA 

INSCRIÇÃO. 

 

- FUTSAL - 6º ano A e B - 2 (duas) aulas por semana - quarta-feira, das 11h10 às12h50 – R$ 80,00; 

                 - 7º ano ao E.M. - 2 (duas) aulas por semana - quarta-feira, das 12h50 às14h30 – R$ 80,00. 

 

- JUDÔ - 6º ano ao E.M - 1 (uma) aula por semana – sexta-feira, das 17h20 às 18h10 - R$60,00. 

 

- SAPATEADO/JAZZ/DANÇA - 6º ano ao E.M - 1 (uma) aula por semana – sexta-feira, das 12h50 às 13h40       

- R$60,00. 

 

OBS: Horário das turmas de Judô e Futsal sujeito a alteração conforme quantidade de alunos por faixa etária 

 

                              Realizada a matrícula, em caso de desistência, comparecer à secretaria da Escola 

para solicitação por escrito. 

                                                                                                            
                                         Atenciosamente, 

 
                                                                                                                            Patrícia M. Silveira 
                                                                                                                                          Diretora de Escola 
 
 
O.B.S: - favor enviar para a Secretaria da Escola, com a máxima urgência, o ATESTADO MÉDICO, 
solicitado no ato da matrícula, para prática de exercícios físicos. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
CONFIRMAÇÃO da Participação e INSCRIÇÃO nos Cursos Extras -  2020 

 
 

Eu, _________________________________________________ CPF nº ________________responsável 

pelo aluno(a)  _________________________________________________ do _________ ano, AUTORIZO 

sua participação  e confirmo  a  INSCRIÇÃO nas aulas extras abaixo, sinalizadas por mim. 
 

 (       ) JUDÔ                                      (        ) FUTSAL                                              (       ) SAPATEADO/JAZZ/DANÇA  

                     
            ______/____/_______                     _____________________________________________________                
                         DATA                                                       Assinatura do pai ou responsável e RG 
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 Rua    Lopes   de   Oliveira,    530     -     Barra Funda    -    São Paulo   -   Tel. 3666 - 5977 

 

São Paulo, 31 de janeiro de 2020. 

 
CIRCULAR N.º 02/2020 – Ensino Fundamental I 
 
Prezados Senhores Pais, 
 
                    informamos que as aulas extras BALLET/DANÇA, FUTSAL, SAPATEADO/JAZZ/DANÇA e JUDÔ 

terão início no dia 03 de fevereiro e serão ministradas por professores qualificados e especializados em cada área ou 

módulo. O custo de cada módulo é de R$ 60,00 (sessenta reais) e terá vencimento todo dia 10 de cada mês. Serão 

cobradas mensalidades de fevereiro a dezembro do corrente ano, em boleto bancário. 

                                Os pais, que tiverem interesse em que seus filhos participem dessas aulas, deverão fazer a inscrição 

efetuando o pagamento na secretaria da Escola, referente ao mês de FEVEREIRO – NO ATO DA INSCRIÇÃO. 

 

- FUTSAL - 1º, 2º e 3º anos - 1 (uma) aula por semana - segunda-feira, das 12h00 às12h50 – R$ 60,00; 

                 - 4º e 5º anos - 1 (uma) aula por semana - quarta-feira, das 12h00 às 12h50 – R$ 60,00. 

 
- BALLET/DANÇA - 1º ano - 1 (uma) aula por semana - quinta-feira, das 12h00 às 12h50 – R$ 60,00. 

 

- JUDÔ - 1º, 2º e 3º anos - 1 (uma) aula por semana - terça-feira, das 12h00 às12h50 – R$ 60,00; 

             - 4º ano A e B e 5º ano A - 1 (uma) aula por semana - quinta-feira, das 12h00 às 12h50 – R$ 60,00; 

             - 5º ano B - 1 (uma) aula por semana - sexta-feira, das 17h20 às18h10 – R$ 60,00. 

 
- SAPATEADO/JAZZ/DANÇA - 2º ao 5º ano - 1 (uma) aula por semana – sexta-feira, das 12h00 às 12h50       

- R$60,00. 

OBS: Horário das turmas de Judô e Futsal sujeito a alteração conforme quantidade de alunos por faixa etária 

                              Realizada a matrícula, em caso de desistência, comparecer à secretaria da Escola 

para solicitação por escrito. 

                                                                                                 Atenciosamente, 
 
                                                                                                                            Patrícia M. Silveira 
                                                                                                                            Diretora de Escola 
 
 
O.B.S: - favor enviar para a Secretaria da Escola, com a máxima urgência, o ATESTADO MÉDICO, 
solicitado no ato da matrícula, para prática de exercícios físicos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
CONFIRMAÇÃO da Participação e INSCRIÇÃO nos Cursos Extras -  2020 

 
 
 

Eu, _________________________________________________ CPF nº ________________responsável 

pelo aluno(a)  _________________________________________________ do _________ ano, AUTORIZO 

sua participação  e confirmo  a  INSCRIÇÃO nas aulas extras abaixo, sinalizadas por mim. 
 

 (        ) BALLET/DANÇA                                             (       ) JUDÔ                                     

                                               (        ) FUTSAL                                              (       ) SAPATEADO/JAZZ/DANÇA  

 

 

            ______/____/_______                     _____________________________________________________                    
                           DATA                                                      Assinatura do pai ou responsável e RG 
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 Rua    Lopes   de   Oliveira,    530     -     Barra Funda    -    São Paulo   -   Tel. 3666 - 5977 

 

São Paulo, 04 de fevereiro de 2020. 

 
 
CIRCULAR N.º 02/2020 – Educação Infantil 
 
 
Prezados Senhores Pais, 
 
 
                    informamos que as aulas extras de BALLET e JUDÔ terão início no dia 06 de fevereiro e serão 

ministradas por professores qualificados e especializados em cada área ou módulo. O custo de cada módulo é de R$ 60,00 

(sessenta reais) e terá vencimento todo dia 10 de cada mês. Serão cobradas mensalidades de fevereiro a dezembro do 

corrente ano, em boleto bancário. 

                                       Os pais, que tiverem interesse em que seus filhos participem dessas aulas, deverão fazer a 

inscrição efetuando o pagamento na secretaria da Escola, referente ao mês de FEVEREIRO – NO ATO DA INSCRIÇÃO. 

 

- BALLET - Maternal II, Jardim I e II - 1 (uma) aula por semana - quinta-feira, das 12h00 às 12h50 – R$ 

60,00. 

 

- JUDÔ - Jardim I E II - 1 (uma) aula por semana – sexta-feira, das 12h00 às 12h50 - R$60,00. 

 
                                       Realizada a matrícula, em caso de desistência, comparecer à secretaria da Escola para solicitação 

por escrito. 

 

 

                                                                                                 Atenciosamente, 
 
 
                                                                                                                            Patrícia M. Silveira 
                                                                                                                            Diretora de Escola 
 
 
O.B.S: - favor enviar para a Secretaria da Escola, com a máxima urgência, o ATESTADO MÉDICO, 
solicitado no ato da matrícula, para prática de exercícios físicos. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
CONFIRMAÇÃO da Participação e INSCRIÇÃO nos Cursos Extras -  2020 

 
 
 

Eu, _________________________________________________ CPF nº ________________responsável 

pelo aluno(a)  _________________________________________________ do ________________ ano, 

AUTORIZO sua participação  e confirmo  a  INSCRIÇÃO nas aulas extras abaixo, sinalizadas por mim. 

 

 (      ) BALLET                                          (       ) JUDÔ                                     

 

 

 

            ______/____/_______                     _____________________________________________________                    
                           DATA                                                      Assinatura do pai ou responsável e RG 
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 Rua    Lopes   de   Oliveira,    530     -     Barra Funda    -    São Paulo   -   Tel. 3666 - 5977 

 

 
 

São Paulo, 06 de março de 2020. 

 
 
CIRCULAR N.º 02/2020 – Voleibol e Basquete 
 
 
Prezados Senhores Pais, 
 
 
             informamos que as aulas extras de VOLEIBOL e BASQUETE   terão início no dia 06 de 

março e serão ministradas por professores qualificados e especializados. 

                        As aulas serão GRATUITAS e os alunos deverão comparecer uniformizados, nos seguintes 

dias e horários: 

 

       -  VOLEIBOL - às sextas-feiras, das 12h50 às 14h30, uma vez por semana, 

       -  BASQUETE - às segundas-feiras, das 13h40 às 15h20, uma vez por semana. 

 

                      Os pais, que tiverem interesse em que seus filhos participem dessas aulas, deverão fazer a 

inscrição. 

 

 

                                                                                                         Atenciosamente,   
 
 
                                                                                                                            A Direção e Coordenação 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

CONFIRMAÇÃO da Participação e INSCRIÇÃO nos Cursos Extras -  2020 
 
 
 
 
 

Eu, _________________________________________________ CPF nº ________________responsável 

pelo aluno(a)  _________________________________________________ do ________________ ano, 

AUTORIZO sua participação  e confirmo  a  INSCRIÇÃO nas aulas de: 

 

(      )  VOLEIBOL                                                          (       ) BASQUETE 

                                  

 

            ______/____/_______                                   
                                                               ____________________________________________________                           
                           DATA                                                      Assinatura do pai ou responsável e RG 
 


