
 

 

FICHA DE OFICINA EXTRACURRICULAR – 1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 
LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES: 
 
1) O(A) aluno(a) poderá optar por até 2 oficinas, ESTANDO SUJEITO AO NÚMERO DE 

VAGAS, sendo apenas uma de cada modalidade (esporte, artes e exatas).  
2) A ficha abaixo ficará no Colégio no momento da inscrição. 
3) Para cada oficina, será cobrada uma taxa única de inscrição no valor de R$ 116,00. 
4) É obrigatório o uso do uniforme escolar necessário em cada oficina (short e camiseta ou 

collant, kimono, etc).  
5) As oficinas acontecem no prédio do Colégio ou no Campus da Universidade. Por se tratar de 

espaço de aprendizagem, AS MESMAS NÃO SÃO ABERTAS ÀS FAMÍLIAS. Estas poderão 
apreciar seus filhos nos Encerramentos. 

6) Inscrições e remanejamentos entre oficinas só serão realizados até o dia 29 DE MARÇO, 
DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE DE VAGA. 

7) É de responsabilidade dos pais informar o cancelamento da oficina, mediante requerimento 
preenchido no Atendimento do Colégio. No caso de cancelamento não haverá devolução do 
valor da taxa.  

8) A pontualidade e frequência são indispensáveis. APÓS 3 FALTAS CONSECUTIVAS SEM 
JUSTIFICATIVA O(A) ALUNO(A) PODERÁ PERDER SUA VAGA. 

9) Para oficinas no período da manhã, solicitamos que as crianças cheguem ao colégio 15 
minutos antes do início da atividade, a fim de garantir a pontualidade e travessia, no caso de 
oficinas no Campus. 

10) Para cada oficina será necessária a ciência e concordância com o Regulamento de Oficinas 
2019, a ser apresentado no momento da inscrição. 

11) A inscrição poderá ser cancelada caso não sejam observados os itens descritos nos 
regulamentos, bem como os citados acima. 

 

Protocolo do(a) Responsável: 

............................................................................................................ 
 

 
 

OFICINA EXTRACURRICULAR – 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 
 
NOME:___________________________________________________________________________ 
 
SÉRIE:_________    TURNO: _________   TURMA:________ 
 
  
BALLET                                    JUDÔ 
(     ) Terça e quinta: 12h às 12h50 (Turma B)  (     ) Segunda: 12h às 12h50 (Turma A)             
 
 
GINÁSTICA ARTÍSTICA   CORAL 
(     ) Terça e Quinta: 12h às 12h50 (Turma A)  (     ) Terça: 12h às 12h50 (Turma A)   
 
 
Pai: _________________________________ Telefones: ________________________________ 
Mãe: ________________________________     Telefones: ________________________________ 
Email:___________________________________________________________________________ 
Outros contatos:__________________________________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 


