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MARÇO 2021
Neste primeiro momento do retorno presencial, quatro modalidades dos Cursos Livres
serão ofertadas presencialmente (Circo, Esportes Radicais, Capoeira e Escola de Bola) e
quatro remotamente (Instrumentos de Corda, Danças Brasileiras, Tecnologia Criativa e
Trabalhos Manuais).
Danças Brasileiras, Tecnologia Criativa e Trabalhos Manuais para alunos do Fund I.
Instrumentos de Corda apenas para alunos do Fund II e Ensino Médio.
As inscrições para os cursos presenciais não serão feitas para um determinado curso
específico. Os cursos serão ofertados por sala, sem misturar os grupos (clusters),
alternando as modalidades a cada semana (Circo, Esportes Radicais, Capoeira e Escola
de Bola). Por exemplo, um aluno do 3º ano C terá uma aula diferente a cada semana:
primeira semana > Escola de Bola, segunda semana > Capoeira, terceira semana > Circo,
quarta semana > Esportes Radicais.
Alunos de 4º e 5º anos farão as aulas presenciais às quintas-feiras.
Alunos de 2º e 3º anos farão as aulas presenciais às sextas-feiras.
1. Turmas e Vagas
1.1 Todos os alunos do 2o ao 5º ano do Ensino Fundamental I poderão se matricular nas
modalidades presenciais.
Neste momento, para os alunos de 1º ano só será possível cursar as modalidades
oferecidas remotamente.
1.2 Turmas que não atingirem um mínimo de participantes não serão abertas.
1.3 As turmas que, por motivo de desistência, ficarem com o número de alunos inferior
ao mínimo poderão ser fechadas.
2. Saída
As aulas terminarão às 19h15 e oportunamente informaremos como acontecerá a saída
dos alunos.
3. Uniforme
O uniforme para os cursos livres é o uniforme escolar.

4. Lanche
Os alunos devem trazer um lanche extra para o momento antes da aula (das 18h às
18h15). Recomendamos algo leve.
5. C
 omunicação
Toda comunicação da escola com a família será realizada através do aplicativo IsCool.
6. Orientações de Inscrição e Pagamento
6. 1 A inscrição deverá ser realizada por meio de um formulário digital (link disponível no
site e enviado pelo aplicativo IsCool). Após a formação da turma, a família será
informada e poderá acessar os boletos via Portal do aluno.
6.2 Em caso de desistência, a família deverá solicitar por escrito o cancelamento da
matrícula junto à secretaria da escola para evitar cobranças indevidas.

