CURSO DE FÉRIAS
JANEIRO / 2019
Celular:____________________
https://www.youtube.com/watch?v=4xmckWVPRaI&list=PL78GZRCoY9q74eHKlRamcAxXXH1r0

CURSO DE FÉRIAS – JANEIRO / 2019
A programação do Curso de Férias de Janeiro/2019 está com muitas novidades! Teremos semanas temáticas com muita
diversão, lazer, cultura, entretenimento e mais, muito mais. Isso mesmo!! Vamos deixar as férias de janeiro do seu filho do
jeito que ele merece!
Você pode optar por duas formas de pagamento: pacote mensal ou pagar somente a semana escolhida.
Pacote mensal: R$ 300,00 ou
Semana de 09/01 à 11/01: R$ 70,00
Semana de 14/01 à 18/01: R$ 140,00
Semana de 21/01 à 24/01: R$ 100,00

-1° Semana
-2° Semana
-3° Semana

*Nos valores acima estão inclusos contratações extras e materiais para realização das atividades !.
*Contratação e pagamento até o dia 19/12/2018, via agenda ou no departamento financeiro do Colégio (pacote mensal com pagamento
em até 2x no cheque ou cartão de crédito).
*Os horários de entrada e saída em janeiro devem ser os mesmos da rotina do seu filho. Caso necessite que seu filho permaneça em
outro horário contrate o período integral ou intermediário, para tanto é necessário entrar em contato no departamento financeiro do
Colégio. Lembrando que a entrada e a saída ocorrerão pela recepção do Colégio.
*O pagamento da mensalidade de janeiro não sofre alteração.

*É necessário que o aluno esteja devidamente matriculado no ano letivo de 2019 e quite com as mensalidades.
Faça já a inscrição de seu(ua) filho(a). As vagas são limitadas!!
(Envie a inscrição com a escolha do pacote e com o pagamento, se em cheque através da agenda)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE FÉRIAS DE JANEIRO/ 2019
Nome do aluno: ________________________________________________________ Ano/Turma: __________________
Vamos optar pelo pacote:
( ) PACOTE MENSAL
( ) 1° SEMANA

( ) 2° SEMANA

( ) 3° SEMANA

Nome do responsável: __________________________________________ Telefone: _______________________
Assinatura do responsável: ____________________________________

