Carta 349/2018

Salvador, 03 de dezembro de 2018.

Aos
Senhores Pais de Alunos do Colégio São Paulo – Fluency & Tech.
Nesta.
Ref.: Escolinhas de Esportes – Ano Letivo 2019 – Do 1o ano do EF à 3a série do EM.
Prezados Senhores:
Com satisfação comunicamos-lhes que os cursos de atividades esportivas – Escolinhas de Esportes – terão início
no dia 04/02/19 e funcionarão até o final do ano letivo, portanto, de fevereiro a novembro, obedecendo aos horários
de cada uma das modalidades esportivas e ao calendário escolar.
Os alunos que desejarem, opcionalmente, praticar uma ou mais atividades esportivas, poderão fazê-lo, bastando,
para tanto, matricularem-se nas Escolinhas de Esportes desejadas, 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. Caso os
Senhores desejem matricular os seus filhos na Escolinha de Natação, após este prazo, deverão fazê-lo diretamente
junto à empresa terceirizada abaixo informada.
As modalidades esportivas que serão oferecidas, todas com professores especializados, são as seguintes: Basquete,
Futsal, GR (Ginástica Rítmica), Vôlei, Karatê, Natação e Judô. Para as modalidades esportivas oferecidas deve-se
ainda observar o seguinte:
a) Os alunos do 1o ao 5o ano do EF só poderão fazer Natação e Judô no Colégio Anchieta (ANCHIETINHA –
Aquarius), situado na Rua Clara Nunes, no 203, Loteamento Aquarius, Pituba, juntamente com alunos deste
Colégio; e,
b) Os alunos do 6o ano do EF à 3a série do EM só poderão fazer Natação e Judô no Colégio Anchieta, situado na
Praça Padre Anchieta, no 126, Pituba Ville, Pituba, juntamente com alunos deste Colégio.
Em particular, aos alunos do 8o ano do EF vespertino, serão oferecidas as modalidades esportivas de GR e Futsal à
noite, logo após o final das aulas regulares.
Os valores totais dos cursos nas modalidades oferecidas nessas Escolinhas, para o ano de 2019, serão os seguintes:
Para qualquer opção, à exceção da Natação e Judô, o valor total do curso é de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais),
a ser pago em até 08 (oito) parcelas mensais, consecutivas e iguais, no valor de R$225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)
cada uma, com a primeira a ser paga no ato da matrícula do(a) aluno(a) na Escolinha, na Tesouraria do Colégio São Paulo.
Quanto à Natação, nas piscinas aquecidas e ozonizadas dos dois Colégios, cujas aulas serão ministradas por
professores da empresa especializada Akuarina Serviços de Natação e Hidroginástica Ltda. - ME (CNPJ/MF
10.859.364/0001-85), com nome de fantasia FLUIR, o valor total do curso é de R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e
vinte reais), a ser pago em até 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e iguais, no valor de R$ 220,00 (duzentos e
vinte reais) cada uma, com a primeira a ser paga no ato da matrícula do(a) aluno(a) na Escolinha de Natação, no
Colégio São Paulo, porém, diretamente a esta empresa.

Quanto ao Judô, o valor total do curso é de R$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais), a ser pago em até 08 (oito)
parcelas mensais, consecutivas e iguais, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) cada uma, com a primeira a
ser paga no ato da matrícula do(a) aluno(a) na Escolinha, na Tesouraria do Colégio São Paulo.
O(a) aluno(a) que não desejar continuar frequentando a(s) Escolinha(s) na(s) qual(quais) estiver matriculado(a),
deverá ter o seu desejo formalizado junto à Central de Matrículas. Ocorrendo isso, o Colégio ou a Akuarina,
conforme o caso, 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.
É importante informar-lhes que a oferta dessas Escolinhas de Esportes está condicionada a números mínimo e
máximo de alunos por turma e ao número de turmas, de acordo com cada modalidade esportiva que será oferecida.
Por isso, será respeitada a ordem de matrícula dos interessados.
Outras informações a respeito das Escolinhas, a exemplo de uniformes apropriados, horários, estarão à disposição
dos Senhores na Central de Matrículas. Neste local, os Senhores encontrarão também o Livreto Informativo de
Atividades Extraclasse Opcionais.
Colocamo-nos à disposição de Vossas Senhorias para quaisquer esclarecimentos, ao tempo em que renovamos
nossos votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Colégio São Paulo
João Augusto Bamberg Conrado
Diretor Técnico Pedagógico

