
PROJETO VERÃO 2022-2023

Considerando a necessidade de disciplinar as regras de funcionamento do Projeto
Verão 2022-2023, fica estabelecido que:

1. Ocorrerá no período de 12 a 23 de Dezembro de 2022 e 02 de Janeiro a 03
de Fevereiro de 2023;

2. O horário das atividades será das 07h30 às 18h00 - para comodidade das
famílias a chegada das crianças poderá ocorrer a partir das 7h e serem
buscadas até às 19h;

3. O Projeto Verão tem como objetivo oportunizar um espaço de lazer com
segurança aos nossos alunos da Educação Infantil até 5º Ano do Ensino
Fundamental;

4. Alunos do Colégio possuem preferência no preenchimento das vagas,
entretanto, crianças indicadas por alunos já matriculados na Instituição
também podem participar do Projeto Verão, caso existam vagas disponíveis,
devendo apresentar os seguintes documentos: RG do Responsável, certidão
de nascimento ou RG e comprovante de residência;

5. As matrículas poderão ser solicitadas através do Portal Acadêmico na Central
do Responsável ou no Atendimento da Instituição, de segunda à sexta-feira,
das 09h às 19h pelos responsáveis legais, estando adimplentes com as
obrigações financeiras com a Instituição;

6. Somente após o pagamento do Projeto Verão a matrícula será efetivada;

7. Para melhor aproveitamento das atividades e organização de logística
do Projeto, as matrículas no Projeto Verão deverão ser realizadas com,
no mínimo, 24 horas de antecedência do início;

8. O aluno que estiver matriculado no Turno Integral de 3 ou 5 dias,
independente do turno, será cobrado o valor de ½ Turno Tarde na 1ª e 2ª
semanas do Projeto Verão,  durante o  mês de dezembro/2022;

VALORES DE MATRÍCULA + ALMOÇO



9. Os valores do Projeto Verão, abaixo demonstrados, serão cobrados por
semana independente da data de início da contratação.

10.O pagamento da matrícula deverá ser realizado no ato da matrícula no setor
de Atendimento da Instituição através de PIX, cartão de débito ou 1x crédito.

11. NOVIDADE! O valor do almoço (refeição + suco + sobremesa) deverá ser
acertado no ato da matrícula, através de PIX (CNPJ: 15.041.721/0001-17)
para a Cantina Santo Sabor , devendo o comprovante de pagamento ser
apresentado ao SAE (Serviço de Atendimento ao Educando)no ato da
matrícula junto ao Atendimento da Instituição.

12. NOVIDADE! Os lanches, tanto para o período da manhã, quanto para o
período da tarde são de livre escolha da família e já deverão ser trazidos de
casa devidamente identificados com o nome completo do aluno.

13.No início de cada semana será entregue às famílias um cronograma de
atividades recreativas que poderão ser alteradas de acordo com as
condições climáticas.

Semanal Matrícula Almoço Total

Turno Integral R$ 200,00 R$ 95,00 R$ 295,00

1/2 Turno Manhã R$ 140,00 R$ 95,00 R$ 235,00

1/2 Turno Tarde R$ 140,00 - R$ 140,00

Dezembro/2022 - SEMANA 1: 12/12 a 16/12/2022 - SEMANA 2: 19/12 a 23/12/2022
JANEIRO/2023 - SEMANA 3: 02/01 a 06/01/2023 - SEMANA 4: 09/01 a 13/01/2023 - SEMANA 5:
16/01 a 20/01/2023 - SEMANA 6: 23/01 a 27/01/2023.
Fevereiro/2023 - SEMANA 7: 30/01 a 02/02/2023.

Dezembro/2022

Atenciosamente,
Equipe Diretiva


