Carta 434/2017

Salvador, 12 de dezembro de 2017.

Aos Senhores
Pais de Alunos do Colégio São Paulo
Do 6º ao 9º Anos do EF
Nesta.
Ref.: Curso Livre de Inglês – English@School
Prezados Senhores:
Sempre buscando proporcionar o melhor aos nossos alunos, ofereceremos o Curso Livre de Inglês
- English@School, no turno oposto às aulas regulares, para os alunos do 6º ao 9º Ano do EF.
Este curso tem como objetivo ampliar o tempo de exposição dos alunos à língua inglesa,
desenvolvendo as habilidades de falar, ouvir, ler e escrever. Além dessas habilidades, também
serão trabalhadas a estrutura gramatical da língua e a pronúncia de forma integrada, lúdica e
significativa, trazendo situações que simulam os acontecimentos do dia a dia, com uma carga
horária de 2 (dois) encontros semanais, sendo cada encontro de 1h15min, às segundas e quartasfeiras ou às terças e quintas-feiras.
As turmas serão formadas de acordo com níveis semelhantes de proficiência. Para tanto, os alunos
novos que se matricularem farão um teste de nivelamento do dia 13 a 21 de dezembro do corrente
ano e de 05 a 28 de fevereiro de 2018, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min, no Colégio São
Paulo.
O início das aulas do curso em referência está previsto para o dia 05 de março de 2018.
O valor total anual do Curso Livre de Inglês, para o ano letivo de 2018, é de R$ 1.890,00 (um mil
oitocentos e noventa reais), equivalente a R$ 945,00 (novecentos 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 Curso, em até 04 (quatro) parcelas mensais, sucessivas e iguais, no valor de R$472,50
(quatrocentos e cinqüenta e dois reais e cinquenta centavos).
O(a) aluno(a) que não continuar frequentando o referido curso, deverá formalizar o cancelamento na
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
formulação do pedido.
Caso os Senhores desejem algum esclarecimento adicional a respeito desse assunto, poderão
dirigir-se diretamente à Prof.a Itana Lins, Coordenadora Geral de Inglês do Colégio, no horário de
expediente, mediante agendamento ou pelo telefone 2107-4600, ou ainda através do e-mail:
itana.lins@cspba.com.br
Ao tempo em que contamos com a atenção dos Senhores, renovamos os votos de estima e
consideração.
Atenciosamente,

Colégio São Paulo
João Augusto Bamberg Conrado
Diretor Técnico-Pedagógico

