
 
São Paulo, 10 de dezembro de 2021. 

 

 

Queridas famílias 

Paz e Bem! 

Seguem informações atualizadas relativas ao período estendido para os alunos  
do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental I. 

PERÍODO ESTENDIDO 

• O que é? Atividades / Oficinas livres que não fazem parte da grade curricular regular 
oferecida pela escola. 

• Quais atividades / oficinas serão oferecidas no período estendido?  

•  

Oficina de Inglês 
Capoeira 
Robótica 

Corpo e movimento 

 

• Como as atividades / oficinas serão distribuídas durante a semana? 

•  

Dias Atividades 

3ª 
feira 

1. Oficina de Inglês 
2. Capoeira 

5ª 
feira 

1. Robótica  
2. Oficina de Inglês 

6ª 
feira 

1. Corpo e movimento 
2. Oficina de Inglês 

 

• Qual o horário das atividades/oficinas? 
 
Para os alunos que estudam no Colégio no período da tarde: 

Início: 10h30  

Término: 12h30  

Para os alunos que estudam no Colégio no período da manhã: 

Início: 13h30 

Término:15h30 

• O almoço / lanche estão incluídos na mensalidade do período estendido? 

O lanche e o almoço não estarão incluídos no valor, mas a cantina poderá oferecê-los, 

caso a família optar. Se a opção for trazê-los de casa, o colégio proporcionará condições 

adequadas para armazenamento. 

• Qual é o valor das atividades/oficinas oferecidos no período estendido? 

 

VALORES 

    Frequência Valor Total Mensal 

               1 dia 450,00 

2 dias 800,00 

3 dias 1.100,00 

 



• É preciso fazer todas as atividades/oficinas oferecidas no dia ou é possível escolher 
apenas uma? Não é possível escolher uma atividade. É necessário participar de todas as 
atividades/oficinas oferecidas no dia.  

• É possível participar somente da aula de Robótica, às quintas-feiras?  
Não é possível participar apenas da aula de Robótica. Uma vez feita a opção pelo período 
estendido, o aluno deverá fazer as duas atividades/oficinas programadas para o dia. 
Para participar somente da aula de Robótica, o responsável deverá entrar em contato 
com a sra. Rose, pelo telefone (11) 97234-0390, ainda em dezembro, e verificar as opções 
de dias, horários e condições de matrícula. 

• Como fica a situação dos alunos que foram matriculados somente no curso de 
Robótica e preferem fazer aula de Robótica e Oficina de Inglês na quinta-feira (período 
estendido)? 
Nesse caso, a família deve entrar em contato com a Sra. Rose, pelo telefone (11) 97234-
0390 e solicitar a transferência de turma. O valor remanescente, R$ 371,00, deverá ser 
acertado diretamente com a escola. 

• Já estão abertas as matrículas para o período estendido? 
As matrículas para o período estendido podem ser feitas nos dias 01, 02, 03 e 04 de 
fevereiro de 2022, na Secretaria do Colégio. 

 

Observações:  

• O valor do período estendido (contraturno) não está vinculado à mensalidade escolar. 

• Serão atendidas 50 crianças por dia, divididas em duas turmas de 25 alunos. 

• Em algumas atividades/oficinas, haverá a necessidade de aquisição de materiais que serão 
solicitados no início ou ao longo do ano e cobrados à parte. 

• Para a Robótica não será solicitado nenhum tipo de material. 
 

Atenciosamente, 

Equipe Diretiva 

 

 

 


