Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2017

Circular nº006/2017

Senhores Pais/Responsáveis,
O Colégio São José, visando o desenvolvimento físico, espiritual e artístico da criança como
formação integral de um ser humano, oferece gratuitamente para os alunos as seguintes atividades:


Treinos de Handebol - Para alunos do turno da manhã – Ensino Fundamental II e Ensino Médio:
Dia: Terça e Quinta-feira
Horário: de 12h10min às 13h.
Idade: até 14 anos – Categorias mirim e infantil
Dia: Segunda e Quarta-feira
Horário: de 13h às 13h50min.
Idade: acima de 15 anos – Categorias cadete e juvenil

Os alunos poderão fazer sua inscrição direto com o Professor Marcos Aurélio na semana de 02 a 09 de março.
Data de início 06 de março. O número de vagas é limitado a 16 alunos por categoria.
Os alunos que tiverem 3 faltas sem justificativa perderão a vaga na atividade.




Catequese
Dia
Inscrições:
15/02 a 21/02
Local: Secretaria

Horário
08h00 às 11h30
14h às 17h

Início: 09/03
O encontro acontecerá
todas as 5ª feiras.

17h30 às 18h30

Faixa Etária
Poderão participar
alunos com idade a
partir de 09 anos.

Observações
Documentação:
Certidão de Batismo

Duração:02 anos

Coral Canto em Sintonia e Família Escolápia

Para a entrada de novos alunos é preciso o teste de classificação de voz que acontecerá conforme descrito
abaixo. A família poderá mandar autorização via Agenda Escolar do/a aluno/a.
ATIVIDADES
DATAS
Teste
de Dia 21 fevereiro
Classificação - 3ª feira de Voz

HORÁRIOS
De 11:40h às
12:30h
De 17:30h às
18:30h

PÚBLICO
IDADE
Alunos do turno da A partir de 08 anos de
manhã
idade – (alunos a partir do
Ano
do
Ens.
Alunos do turno da 3º
Fundamental I).
tarde

Ensaios

Todas as 3ª De 11:40h às Alunos do turno da
feiras de cada 12:30h
manhã
mês
De 17:30h às Alunos do turno da
18:30h
tarde
Atividades como Coral são capazes de favorecer condições para desenvolvimento da concentração,
criatividade, trabalho em equipe, despertar e/ou aprimorar as potencialidades artísticas e de
identidade cultural, fatores de importante contribuição para o desempenho escolar.
Atenciosamente,
________________________________
Maria Cláudia Leão - Diretora

___________________________________
Júnia Márcia Beltrão- Vice-Diretora

