
  

 
 

 

 

Srs. Pais e/ou Responsáveis 

 
    Conforme informamos anteriormente em circular, um 

dos projetos do nosso colégio para 2019 é a 

implantação do Tempo Alternativo no turno da tarde, 

para atender os alunos da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental 1º ao 5º ano. 

     No momento, apresentamos aos senhores (as) em 

linhas gerais, a proposta para esse horário 

extracurricular, a fim de que tomem conhecimento e se 

posicionem quanto ao nível de interesse em relação ao 

projeto, para que possamos ter uma estimativa do 

número de alunos a serem atendidos e disponibilizarmos 

as vagas.  

 

ESTRUTURA 

 

Instalações – espaço exclusivo. 

Horário – 11h40min. às 17h30min., seguindo as 

mesmas normas de saída do colégio, referentes ao 

ensino regular do turno da tarde. 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS  
       

      As atividades pedagógica organizadas no horário de 

segunda a sexta-feira, terão início às 13h30min. e 

finalizarão às 17h30min.  

          

 Educação Infantil 
       

     Apoio pedagógico, hora do conto, teatro, oficina de 

sons, psicomotricidade, atividades aquáticas, ludicidade 

(brincadeiras dirigidas), inglês, infância missionária, 

baby ballet / futsal. 
        

 Ensino Fundamental 1º ao 5º ano. 
      

       Apoio pedagógico, inglês, teatro, oficina de jogos 

(estímulo ao raciocínio lógico), atividades aquáticas, 

infância missionária, hora do conto, ludicidade 

(brincadeiras dirigidas), dança moderna / futsal. 

 

EQUIPE: Coordenação, professores e auxiliares 

específicos para esse projeto. 
 

 VALORES PARA O TEMPO ALTERNATIVO 
 

      > Segunda a sexta-feira (cinco dias da semana)  

R$ 700,00  

     

    > Terça, Quinta e Sexta-feira (três dias na semana) 

R$ 450,00 

     

   > Segunda e Quarta-feira (dois dias na semana) 

R$320,00 

   
 

 ATENÇÃO AO DESCONTO ESPECIAL: 
 

No pagamento, antecipado, de dez (10) parcelas – 10%  

No pagamento, antecipado, de cinco (5) parcelas – 5% 

*Condição especificada em contrato 

 

REFEIÇÕES - TERCEIRIZADO 

 

A cantina Tia Beta, sob a orientação de Nutricionista, 

fornecerá as refeições através de contrato direto, 

firmado entre a mesma e as famílias.  
 

 

CONTRATO 

 

O Tempo Alternativo oferecido pelo Colégio é um serviço 

de caráter opcional, portanto, desvinculado do 

contrato do ensino regular. Sendo assim, para as 

famílias interessadas será apresentado um contrato com 

normas específicas. 

 

 

 

 
Preencha a ficha abaixo e devolva à coordenação de seu(a) filho(a) até o dia 05  de outubro de 2018 

(sexta-feira). 

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

 

Responsável Financeiro: _________________________________________________________ 
 

Nome da criança:_______________________________________________________________ 

 

Educação Infantil:          Infantil I       Infantil II         Infantil III           Infantil IV 
 
 

Fundamental Anos Iniciais:          1º ano         2º ano        3º ano       4º ano        5º ano         
 

Quantas tardes a criança participará do Tempo Alternativo:       2        3       5   
 

 

 

   

* Tenho ciência de que o Tempo Alternativo é um serviço de caráter opcional desvinculando do contrato de 

ensino regular. 

 

Assinatura: _____________________________________________________________________________ 


