
 

INSCRIÇÃO: até 02/07/2021.   

AS ATIVIDADES TERÃO INÍCIO NA SEGUNDA-FEIRA DIA 05/07/2021 

 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 e segurança de todos. 
 Após a terceira falta sem justificativa, o aluno perderá a vaga, caso haja  lista de espera. 
 O valor das atividades são debitadas no boleto da mensalidade escolar de agosto a dezembro, mediante autorização 

através desta ficha de inscrição devidamente assinada pelo responsável financeiro  
 No caso de cancelamento, o responsável  financeiro deverá protocolar na secretaria até o dia 05 do último mês, 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. 

 

 

 

ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS 2021 

 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. 

A planilha com a lista de atividades, valores e horários está disponível no site em materiais, no educonnect e no mural 
da secretaria. 
.               Solicitamos que observem as normas específicas de cada atividade conforme orientações que estão no contrato e 
também o Anexo Único com as medidas de prevenção e monitoramento relacionados a Covid-19 que está disponível no site, no 
educonnect e no mural da secretaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSCRIÇÃO : Atividades Esportivas e Culturais 2021 

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 no Contrato para as Atividades 

Esportivas e Culturais do Colégio Sinodal Tiradentes no ano de 2021. 

 

 
Atividade(s)_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO:  _________________________________________________ 
 

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

CANCELAMENTO : Atividades Esportivas e Culturais 2021 
 
Eu,_____________________________________________________________, responsável financeiro da(o) aluna(o) 
__________________________________ da turma _______ , solicito cancelamento da(s) seguinte(s)  atividade(s):  
 
Atividade(s)_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________ em _____ de ____________ de 2021. 

 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO:  __________________________________________ 

 

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



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES ABERTAS À COMUNIDADE (Inscrições e pagamentos diretamente com o Professor (a): 

 

ATIVIDADE ALUNOS PROFESSOR(A) LOCAL DIA HORÁRIO VALOR 

*Futsal Masculino (3º ao 5º ano) 
 

8 a 15 Taciane de Avila Ginásio 4ª 8:30 às 10:00 R$50,00 

*Futsal Masculino Dente de Leite 
(EI ao 2º ano) 
 

8 a 15 Taciane de Avila Ginásio 4ª 
10:15 às 
11:00 

R$50,00 

*Iniciação Esportiva (3º ao 5º ano) 
(Handebol, Basquete, Mini Volei, 
Atletismo) 

8 a 15 Rodolfo Tornin Ginásio 3ª 9:00 às 10:30 R$50,00 

*Grupo de Cordas (Educação 
Infantil ao 5º ano) 
 

8 a 15 Taciane de Avila Ginásio 5ª 
10:00 às 
11:30 

R$50,00 

Coral Infantil (1º ao 5º ano) 
 

8 a 15 Marcelo Dias Sala 9 6ª 
17:45 às 
18:30 

Gratuito 

Contraturno: 
 Tirinha Kids One (vagas 
esgotadas) 
 Tirinha Kids Plus (duas vagas) 
 

 
08 a 12 
08 a 15 

 
Eduarda Klein  
Anessa 
Malaquias 

 
Sala19 ( EI ao 2º 
ano) 
Sala 02 (3º ao 
5º ano) 

 
2ª a 
6ª 

 
7:00 às 13:00 
7:00 às 13:00 

 
R$200,00 
R$200,00 

Ballet Clássico (segundo semestre) Caroline 
Carcuchinski  
(999797667) 

Espaço de Dança 2ª 17:45 às 
18:30 

R$50,00 

Patinação Artística – Escola Volare  Talitha Hass 
 ( 99898-2060 ) 

Ginásio 4ª e 6ª 18:00 às 
19:00 

Consultar 

Violão, violino, contrabaixo, guitarra, 
bateria, piano, flauta, percussão, teoria 
musical, técnica vocal. 
 

Murilo Finger  
 (995212299) 

Centro de Música Murilo 
Finger 
(Espaço musical no 
Colégio) 

Combinar A 
combinar 

Consultar 
 

    ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS 2021 – Educação Infantil ao 5º ano 
(atividades assinaladas com * : inscrição em 2 ou + atividades = R$45,00 cada) 

 


