Senhores Pais ou Responsáveis,

ASSUNTO: Escola de Esportes 2022
É com muita alegria que voltaremos a oferecer algumas modalidades esportivas para a prática no Colégio Batista
da Penha. Veja abaixo as modalidades, categorias e horários a serem oferecidos durante este ano. Os alunos
interessados deverão entregar a autorização na Secretaria do Colégio.
Obs.: Os valores anuais são referentes aos meses de Março a Novembro

FUTSAL MASCULINO
Horários

Quarta-Feira

11:35 - 12:25

Fundamental I (4º e 5º ano)

Sexta-Feira

13:10 - 14:00

Fundamental II

14:00 – 14:50

Ensino Médio

Valor anual para 1 aula por semana: R$496,00
HANDEBOL
Horários

Quarta-feira

13:10 – 14:00

Fundamental II

14:00 – 14:50

Ensino Médio

Valor anual para 1 aula por semana: R$496,00

BASQUETEBOL 3X3
Horários

Quarta-Feira

14:50 – 15:40

Fundamental II

15:40 – 16:30

Ensino Médio

Valor anual para 1 aula por semana: R$496,00

VOLEIBOL
Horários

Sexta-Feira

14:50 – 15:40

Fundamental II

15:40 – 16:30

Ensino Médio

Valor anual para 1 aula por semana: R$496,00

TAEKWONDO
Horários

Segunda-Feira

Terça- Feira

Quarta- Feira

Quinta- Feira

11:35 - 12:25

Jardim ao 1° ano

2° e 3° ano (manhã)

Jardim ao 1° ano

2° e 3° ano (manhã)

12:25 - 13:15

4° e 5° ano

2° e 3° ano (tarde)

4° e 5° ano

2° e 3° ano (tarde)

13:50 - 14:40

6° ao 9° ano

6° ao 9° ano

Valor anual para 2 aulas por semana: R$832,00

***OS HORÁRIOS DE BALLET CLÁSSICO SERÃO ENVIADOS POSTERIORMENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1.

AS TURMAS SERÃO FORMADAS MEDIANTE NÚMERO DE INSCRITOS. PODEREMOS FORMAR OUTRAS TURMAS CONFORME NÚMERO DE
ALUNOS (Nº MÍNIMO DE ALUNOS POR TURMA: 08 ALUNOS);

2.

No caso das turmas não serem formadas, o dinheiro será devolvido ao aluno;

3.

Só poderão participar dos treinos os alunos que estiverem devidamente inscritos e quites com a tesouraria;

4.

O dinheiro não será devolvido em caso de desistência;

5.

Para as aulas de Taekwondo, o uso de Dobok (uniforme do esporte) é obrigatório.

6.

Os treinos e aulas começarão a partir do dia 07 de março de 2022 de acordo com os respectivos dias da semana
e horários e terminarão em Novembro/2022.

7.

O aluno terá direito a duas faltas por bimestre, que deverão ser justificadas pelos pais ao Colégio, caso este limite não
seja cumprido o aluno não será relacionado para jogo ou evento subsequente.

8.

Qualquer afastamento por parte do aluno, dos treinamentos ou dos eventos esportivos, seja por motivo de saúde,
questões relacionadas com notas ou quaisquer outros motivos, o Colégio deverá ser comunicado por escrito e com
antecedência. Caso isso não ocorra o aluno poderá ser classificado como desistente da Escola de Esportes – CBP.

9.

Será permitido o parcelamento da taxa anual em 2x a partir do boleto do mês de abril

Atenciosamente,
Comissão de Direção Pedagógica

DEVOLUÇÃO DIRETAMENTE NA SECRETARIA:
Autorizo meu (minha) filho (a) ________________________________________, do_____ano ____, a
inscrever-se na(s) seguinte(s) atividade(s) extraclasse (s):

( ) FUTSAL (R$496,00) – 01 aula por semana
( ) HANDEBOL (R$496,00) – 01 aula por semana
( ) BASQUETEBOL (R$496,00) – 01 aula por semana
( ) VOLEIBOL (R$496,00) – 01 aula por semana
( ) TAEKWONDO (R$832,00) – 02 aulas por semana

FORMA DE PAGAMENTO:
( ) à vista
( ) em 2x

São Paulo, _______de __________________de 2022.
________________________________________________
Nome Legível e Assinatura do Pai ou Responsável

É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DESTA FICHA NO ATO DA INSCRIÇÃO

