Carta 359/2018

Salvador, 03 de dezembro de 2018.

Aos
Senhores Pais de Alunos do Colégio São Paulo – Fluency & Tech.
Nesta.
Ref.: Curso Livre de Inglês - Bilíngue – Do 6o ao 9o ano do EF – Ano Letivo 2019.

Prezados Senhores:

Com satisfação comunicamos-lhes que o Curso Livre de Inglês - Bilíngue, terá início no dia 11/02/19 e funcionará
até o final do ano letivo, portanto, de fevereiro a novembro, com 8h-a (oito horas-aula) semanais, das segundas às
quintas-feiras, das 13h30min às 15h10min.
Os alunos que desejarem, opcionalmente, participar do citado Curso, poderão fazê-lo, bastando, para tanto,
matricularem-se no período da efetuação da matrícula para o ano letivo de 2019, do dia 10/12/18 até o dia
21/01/19, na Sala de Matrículas do Colégio São Paulo – Térreo, ou no decorrer da primeira semana de aulas, na
Central de Matrículas, se ainda existirem vagas disponíveis.
As turmas serão formadas de acordo com níveis semelhantes de proficiência. Para tanto, os alunos que se
matricularem farão um teste de nivelamento nos dias 10, 12, 17 ou 19 do corrente mês de dezembro, das 15h às
16h, ou de 21 a 30/01/19, das 8h30min às 10h30min, ou ainda, das 13h às 15h. O agendamento deverá ser realizado
através da Central de Matrículas, pelo telefone (71) 2107-4646.
O valor total anual do Curso Livre de Inglês – Bilíngue é de R$ 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta
reais), a ser pago na Tesouraria do Colégio, no ato da matrícula do(a) aluno(a) no Curso, em até 10 (dez) parcelas
mensais, consecutivas e iguais, no valor de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) 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
formulação do pedido.
Outras informações a respeito do Curso Livre de Inglês – Bilíngue estarão à disposição dos Senhores na Central de
Matrículas, onde encontrarão também o Livreto Informativo de Atividades Extraclasse Opcionais.
Colocamo-nos à disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos, ao tempo em que renovamos votos de
estima e consideração.
Atenciosamente,

Colégio São Paulo
João Augusto Bamberg Conrado
Diretor Técnico Pedagógico

