
                  ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS 2019 

 Com o objetivo de oportunizar mais espaços de integração e promover o desenvolvimento das diferentes  
habilidades de nossos alunos, oferecemos atividades esportivas e culturais optativas.  

Segue anexo a planilha com as atividades e, no site, maiores informações sobre estas 
(http://sinodaltiradentes.com.br/ensino/ 
 As atividades abertas à comunidade (familiares e amigos) são pagas diretamente aos professores 
responsáveis. O valor das demais atividades são debitadas no boleto da mensalidade escolar mediante autorização 
através da ficha de inscrição devidamente assinada pelo responsável financeiro. 

Solicitamos que observem as normas específicas de cada atividade conforme orientações que serão 
repassadas pelos professores e as seguintes Normas Gerais: 

............................................................................................................................................................................................  

INSCRIÇÃO : Atividades Esportivas e Culturais 2019 

Eu,_____________________________________________________________, responsável financeiro da(o) aluna(o) 

__________________________ da turma _____ , autorizo sua inscrição na(s) atividade(s) descrita(s) abaixo, ciente e de acordo 

com as normas estabelecidas para as Atividades Esportivas e Culturais do Colégio Sinodal Tiradentes no ano de 2019. 

  
ATIVIDADE(S)  

 
__________________________             _____________________________      __________________________ 
__________________________             _____________________________      __________________________ 

 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO:  _________________________________________________ 

DATA de entrega: ____/____/____     (uso da secretaria) 

............................................................................................................................................ 

CANCELAMENTO : Atividades Esportivas e Culturais 2019 

 
Eu,_____________________________________________________________, responsável financeiro da(o) aluna(o) 

__________________________ da turma _____ , solicito cancelamento da(s) seguinte(s)  atividade(s): __________________ 
 
_____________________________________________________________________ em _____ de ____________ de 2019. 
 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO:  __________________________________________ 
DATA de entrega: ____/____/____    (uso da secretaria) 

INSCRIÇÃO: 06/03 a 15/03  

 A ficha de inscrição deve ser devidamente preenchida e entregue na Secretaria do colégio.  
 O aluno que optar por atividade gratuita, também deve realizar a inscrição.  
 Cada turma possui um número mínimo e máximo de alunos para o seu bom funcionamento. No dia 18/03  

serão confirmadas as turmas que iniciarão a partir desta data. As demais serão liberadas quando comporem 
o número mínimo de inscritos. 

 Após a terceira falta sem justificativa, o aluno perderá a vaga , caso haja  lista de espera.  
CANCELAMENTO ( somente no final do trimestre ) 

 No caso de cancelamento, o responsável  financeiro deverá protocolar na secretaria até o dia 05 do último 
mês do trimestre, para que seja suspensa a parcela do mês seguinte. O CST reserva-se a condição de 
cobrança se não houver o cancelamento conforme informado. 

 Dois meses de  inadimplência levará ao cancelamento da inscrição do aluno. 
 O CST poderá, a qualquer momento, realizar o cancelamento da atividade que, por motivo de desistências, 

não  permanecer com  número suficiente de alunos e afetar o desenvolvimento e qualidade das aulas. 

 

ATENÇÃO! 
Preencha abaixo o nome da(s) atividades que o(a) aluno(a) participará, levando em conta a faixa etária, dia, horário e local. 


