COMUNICADO Nº: 41/2019
ASSUNTO: PESQUISA
Quatro Barras, 06 de Maio de 2019.
Srs. Pais e/ou Responsáveis:
Atendendo ao pedido de alguns pais, o Colégio está organizando algumas aulas extracurriculares
para os(as) alunos(as) do Ensino Fundamental I, com idade entre 7 e 10 anos.
Essas atividades acontecerão fora do horário de aula, das 17h45 às 19h, nas terças e quintas-feiras,
na quadra do Colégio. Nesses dias o transporte para retorno, será de responsabilidade dos pais e/ou
responsáveis.
Para que essas aulas aconteçam será necessário um número mínimo de 20 alunos por modalidade. O
custo para cada aluno(a) será de R$ 30,00 por uma modalidade e R$ 45,00 para duas modalidades.
Cada aluno(a) poderá escolher no máximo 2(duas) modalidades.
Assim solicitamos que seja preenchida a pesquisa abaixo e encaminhada até 10/05/2019.
Atenciosamente
A Direção
_______________________________________________________________________________
PESQUISA SOBRE AULAS EXTRACURRICULARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL I

Tenho interesse, para meu(minha) filho(a), participar das atividades:
(

) Futsal (terça-feira)

( ) Handebol (quinta-feira)

(

) Xadrez (terça e quinta-feira)

Nome do aluno(a):___________________________________________ Série: _____ Turma: _____
Nome do responsável:_____________________________________________
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