FICHA DE INSCRIÇÃO – 2º SEMESTRE
Queridos pais,
Os cursos livres estão “a todo vapor” e os professores já iniciaram as coreografias e treinos para a festa de encerramento. A nossa festa será
no teatro Shopping Raposo – Sala Irene Ravache, dia 25/11/2017 às 10h30.
Por favor, preencher os campos abaixo e enviar via agenda ou entregar diretamente na secretaria

Nome do aluno:
Idade:
Série/ano:
Nome do responsável:
E-mail:(letra bastão)
Ballet
Xadrez

Período: (assinale)

Ginástica Rítmica
Taekwondo

Meio período

Período Integral

Período Intermediário
Tel:

Futebol
Robótica

Assinale o Curso Livre:
Mangá
Circo

Violão
Jazz

Ballet baby
Kung fu kids

Circo kids

Para facilitar o pagmento do segundo semetre, os Cursos Livres terão 3 opções de pagamento:
1ª Opção: 4 cheques com o vencimento para o dia 05 de cada mês (agosto, setembro, outubro e novembro). Enviar via agenda.
2ª Opção: Pagamento do semestre à vista tem 5% de desconto. Enviar via agenda.
3º Opção: Pagamento em cartão de débito ou crédito. O pagamento em cartão deverá ser efetuado no escritório localizado na Av. Otacílio Tomanik,
262.
O pagamento deverá ser realizado até o dia 21 de julho.
Assinale a opção de pagamento:
O semestre à vista tem 5% de desconto.
Valor do semestre:
4 cheques com o vencimento dia 05 de cada mês.
Valor da parcela:

Cartão de débito ou crédito.

Segunda-feira

Valores
R$ 220,00
R$ 300,00
R$ 370,00

Valor:

Este campo deverá ser preenchido somente por alunos que estudam MEIO PERÍODO:
Caso precise que seu filho fique no Espaço Kids nos dias dos Cursos Livres, preencher os campos abaixo:
Assinale os dias da semana:
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Assinale o valor correspondente diária + alimentação:
Dias semana
Desconto de 40%
Refeição
1X por semana (inclui almoço)
R$ 132,00
Almoço
Jantar
2X por semana (inclui almoço
R$ 180,00
Almoço
Jantar
3X por semana (inclui almoço)
R$ 222,00
Almoço
Jantar
Obs.: Cálculo a ser pago: valor do Espaço kids + o valor da diária será cobrado via boleto.
INFORMAÇÕES:

 Os Cursos Livres serão realizados no Espaço Kids;
Forma de pagamento: semestre à vista com 5% de desconto, 4 parcelas em cheque pré-datado ou no cartão de débito ou crédito;
 O vencimento para o pagamento será no dia 05 de cada mês e deverá ser entregue juntamente com a ficha de inscrição e pode ser enviado via agenda ou
entregue diretamente na secretaria da unidade;
 No2º semestre, as aulas terão início no dia 1/8/2017 (terça-feira);
 Nos meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro, as aulas e os pagamentos serão suspensos;
 O uniforme ou traje da modalidade será obrigatório, conforme descrito no site;
Em feriados e emenda de feriados não haverá reposição de aula de cursos livres;
No caso de falta do professor, a reposição da aula será no mês de dezembro.
O aluno só poderá iniciar o curso livre mediante da entrega da ficha de inscrição e o pagamento.

Para mais esclarecimentos entrar em contato com Teresa Cassone – teresacassone@cesaojose.com.br
Estou ciente e de acordo com as normas dos Cursos Livres: ________________________________________
Assinatura dos responsáveis
Obs: O 2º semestre inicia-se no dia 01/08, (terça- feira).
Atenciosamente,
Coordenação Cursos Livres
Teresa Cassone

