Carta 295/2016

Salvador, 06 de dezembro de 2016.

Aos Senhores Pais de Alunos do Colégio São Paulo
Do 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental
Nesta.
Ref.: Clube de Robótica – Ano letivo 2017.
Prezados Senhores:

É com satisfação que comunicamos a Vossas Senhorias que o Clube de Robótica do Colégio São
Paulo (CRCSP) terá continuidade em 2017, a partir do dia 13 de fevereiro de 2017, e funcionará
até o final do ano letivo, portanto, de fevereiro a novembro, obedecendo ao Calendário Escolar.
Por isso, serve a presente para prestar-lhes algumas informações importantes a respeito deste
assunto:
1) Os alunos do 6o ano EF continuarão a ter suas atividades relativas à disciplina Robótica
inseridas no mesmo turno em que estudam, sem qualquer custo adicional;
2) Os alunos do 6o ao 9o ano do EF que desejarem, opcionalmente, participar do Clube de
Robótica (CRCSP), poderão fazê-lo, bastando, para tanto, matricularem-se no referido Clube, no
período da efetuação da matrícula para o ano letivo de 2017, do dia 09/12/16 até o dia 23/01/17,
na Sala de Matrículas do Colégio São Paulo – Térreo, ou no decorrer da primeira semana de
aulas, na Central de Matrículas do Colégio, optando pela turma desejada, e terão suas aulas às
segundas-feiras, das 13h30min às 15h10min (6o ao 9o ano do EF).
Esclarecemos que os alunos do 6o e 7o anos do Ensino Fundamental matriculados no Turno
Vespertino poderão matricular-se no Clube de Robótica do Colégio Anchieta - Pituba.
O valor total anual da taxa do Clube de Robótica do Colégio São Paulo (CRCSP), para o ano
letivo de 2017, já incluído o material de uso pelos alunos nas aulas, à exceção do uniforme, é de
R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais), equivalente a R$ 745,00 (setecentos e
quarenta e cinco reais) por cada semestre letivo, que deverá ser pago na Tesouraria do
Colégio, no ato da matrícula do(a) aluno(a) no Clube, em até 04 (quatro) parcelas iguais,
mensais e sucessivas, no valor de R$ 372,50 (trezentos e setenta e dois reais e cinquenta
centavos) cada uma.
Se, porventura, o(a) aluno(a) não desejar continuar frequentando as aulas durante o ano letivo,
deverá ter o seu desejo formalizado junto à Central de Matrículas. Nesse caso, o Colégio devolverá
aos Senhores o valor que tiver sido pago, correspondente ao período que não será cursado pelo(a)
aluno(a), excluindo-se o mês da referida formalização do pedido.

Outras informações a respeito do Clube de Robótica do Colégio São Paulo (CRCSP), a exemplo de
uniformes apropriados, estarão à disposição dos Senhores no ato da matrícula para o ano letivo de 2017,
na Central de Matrículas, onde os Senhores encontrarão também o LIVRETO INFORMATIVO DE
ATIVIDADES EXTRACLASSE OPCIONAIS.
É importante informar-lhes que a oferta desse serviço aos alunos está condicionada a um
mínimo e máximo de alunos por turma e ao número de turmas que estão sendo oferecidas.
Por isso, será respeitada a ordem de inscrição dos interessados.
Ao tempo em que nos colocamos à disposição de Vossas Senhorias para quaisquer esclarecimentos,
subscrevemo-nos com votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Colégio São Paulo
João Augusto Bamberg Conrado
Diretor Técnico-Pedagógico

