ATIVIDADES OPCIONAIS 2019

SÉRIES D e E
Prezados pais/responsáveis,
No nosso primeiro encontro de Pais e Educadores 2019 (que aconteceu em 23 de janeiro) ficou estabelecido que
algumas atividades opcionais seriam oferecidas para as séries D e E no período da manhã, conforme manifestação
de interesse das famílias.
Estabelecemos um prazo para que as inscrições/matrículas fossem feitas e, caso atinjam o número mínimo
preestabelecido para cada turma e horário, as aulas acontecerão ao longo do ano letivo.
INSCRIÇÕES/CONTRATO
Antes de fazer a inscrição (assinatura do contrato e pagamento da taxa semestral), caso haja alguma dúvida
sobre o planejamento, os objetivos e a rotina da atividade, recomendamos que a família solicite uma reunião
com a coordenação pedagógica.
• ALUNOS DO CURSO REGULAR – A confirmação de inscrição ocorre mediante assinatura do contrato e
pagamento da taxa semestral, na secretaria, até 22/02/2019, podendo ser renovada no período de 01/07/2019
a 09/08/2019. Assim que a inscrição for validada, o aluno está liberado para iniciar a atividade e frequentar as
aulas.
IMPORTANTE
UNIFORME: o uso do uniforme, específico para prática de cada atividade esportiva, é obrigatório. A família
deverá adquiri-lo mediante pagamento e dentro do prazo preestabelecido – até 19/02, diretamente no Bazar e
Papelaria MS.
Obs.: a camiseta da escolinha /treinamento só poderá ser usada para essa atividade.
TURMAS: a formação das turmas dependerá de um número mínimo de inscritos. Caso não seja atingido, o
horário será cancelado e o valor da taxa de inscrição contará como crédito disponível na secretaria.
HORÁRIO: pode sofrer mudanças caso ocorra necessidade de remanejamento. As atividades opcionais
acontecem no período contrário às aulas do Curso Regular e seus horários e dias estão sujeitos a mudanças.
AVALIAÇÃO: em todas as atividades extras haverá um processo de avaliação contínua, objetivando o registro
das habilidades adquiridas e possíveis dificuldades encontradas no processo ensino-aprendizagem.
ASSIDUIDADE: a frequência às aulas é de suma importância. Faltas frequentes (sem justificativa) implicarão no
cancelamento da matrícula da atividade opcional. Ausências deverão ser justificadas formalmente.
PERMANÊNCIA: alunos Educação Infantil e Ensino Fundamental – séries iniciais (1º ao 5º ano) não poderão
ficar no Colégio para as atividades opcionais sem estar acompanhados por um adulto responsável.
ACESSO: até o 1º ano (preferencialmente) as crianças deverão entrar e sair pelo portão da Ed. Infantil. A partir
do 2º ano, o acesso se dará pelo portão do pátio central.
*Os inspetores, monitores ou auxiliares encaminharão os alunos para as atividades.
*O responsável deverá aguardar o término da atividade na recepção da secretaria e apanhar as crianças no
portão do pátio de acordo com a série indicada acima.
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ADAPTAÇÃO
Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I
Sabemos que o início de qualquer atividade nova pode gerar insegurança e ansiedade nos pais e,
consequentemente, também nas crianças, mas são esses pequenos desafios do dia a dia que lhes permitirão
desenvolver a autoconfiança e autonomia necessárias. O papel da família é transmitir segurança, incentivando
e encorajando a criança para que vença os desafios que se apresentarão ao longo da vida. O papel da escola é
ser o instrumento nessa trajetória.
Ainda que a ansiedade de pais e alunos seja esperada, cumpre salientar que nossos profissionais estão
preparados para conduzir as atividades propostas com acolhimento e seriedade. Deste modo, a presença dos
pais nos momentos das atividades não é permitida, pois poderá comprometer o estabelecimento do vínculo
entre educador e educando, fundamental nessa fase inicial e em todo processo.
CONTRATO
Consulte em www.morumbisul.com.br, no menu DIFERENCIAIS -> ATIVIDADES OPCIONAIS.
(*) as famílias que desejarem poderão solicitar cópia, via agenda ou na secretaria.

MODALIDADES – SÉRIES D e E
COM CUSTO DE INSCRIÇÃO SEMESTRAL
ESCOLINHA DE ESPORTES (*)
Alfa ao 5º ano
FUTSAL
JUDÔ
ALFA e 1º ANO
MUSICALIZAÇÃO
2º ao 5º ano

R$
2 taxas de R$ 60,00* (FEV./AGO.)
2 taxas de R$ 60,00* (FEV./AGO.)
2 taxas de R$ 60,00* (FEV./AGO.)

COM CUSTO DE ANUIDADE FRACIONADA EM PARCELAS
TEATRO
1º ano ao 5º ano
NATAÇÃO
A partir de 02 anos

10 X R$ 150,00
Consulte planos e opções.

DIAS e HORÁRIOS
ATIVIDADE
FUTSAL
FUTSAL
JUDÔ
MUSICALIZAÇÃO
TEATRO

DIA (S)
Segundas e Quartas
Segundas e Quartas
Sextas-feiras
Sextas-feiras
Terças-feiras

HORÁRIO
9h-9h45
9h45-10h30
11h-11h45
11h-11h45
11h-12h

SÉRIES / CÓDIGO
3º, 4º e 5º D // 903 1AT
ALFA ao 2º D // 903 0AT
ALFA e 1º ano // 907 0AT
2º ao 5º ano // 911 0AT
1º ao 5º ano // 912 0AT

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
SP 2019
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