CURSOS COMPLEMENTARES - EDUCAÇÃO INFANTIL 2019
Do turno da TARDE - Início: 01/03/2019

Objetivo: desenvolver aptidões/habilidades nas áreas de interesse do aluno, motivando-o para um estudo mais
responsável e contribuindo para o seu crescimento integral.
Inscrições: A matrícula será realizada no início do ano letivo em formulário próprio a ser encaminhado e
devolvido até 25 de fevereiro e terá validade por um ano. Para o funcionamento do grupo deverá haver um
número mínimo de 15 inscritos, em média, dependendo do curso.
Cancelamentos: Como os cursos complementares têm a cobertura das despesas de funcionamento calculada para o
ano inteiro, não está prevista a possibilidade de cancelamento durante o ano letivo. Em caso de desistência do
Curso Complementares pelo estudante, sem a justificativa escrita dos responsáveis, em formulário a ser retirado na
secretaria da escola e sem o conhecimento do/ professor / da professora do curso, o estudante terá conceito Não
Satisfatório no boletim em virtude da ausência nas aulas e as atividades com custo continuarão sendo debitadas
para que esse curso não tenha o perigo de ser dissolvido pela redução de estudantes
Custos: A contribuição mensal reverterá no pagamento das aulas e compra de materiais específicos. Os cursos
complementares serão cobrados em 10 parcelas, sendo que as duas primeiras parcelas serão debitadas no mês
de abril. As aulas particulares serão pagas diretamente ao professor.
CURSOS COMPLEMENTARES - EDUCAÇÃO INFANTIL 2019
Do turno da TARDE

Cod

Curso

Dia

BallBt

Ballet 3 a 5anos

3ªf e 6ªf

JudoAm

Judô (meninos e
meninas)

6ªf

IdioIn
IdioIn
GVioIn

InstMus

Inglês - Nível 4
Inglês - Nível 5
Grupo de violinos
(iniciantes)
Flauta Doce, Violino,
Viola, Violoncelo e
Contrabaixo.

Idiomas- Inglês

Horário
13h30min – 14h20min
11h - 11h50min

Local

Público

Sala 1001

3 a 5anos

Sala 306

4 a 11 anos

4ªf

8h10min- 9h

Sala 26

Nível 4

4ªf

9h- 9h50min

Sala 26

Nível 5

6ªf

17h55min - 18h45min

Sala de Música

Instrumentistas

Obs.: Os professores farão contato para marcar esclarecer as possibilidades de
estudos dos diferentes instrumentos e o horário das aulas. O estudo de
instrumento musical inclui a participação da aula semanal individual, da aula
em grupo, do horário de ensaio da orquestra e do acompanhamento de piano.
Entrar em contato com a secretária, Sra. Rosana para tomar conhecimento dos
valores das contribuições pelo fone 3563-8600 ramal 631.
Estudantes matriculados no Instituto Ivoti terão desconto de 15% na
mensalidade dos cursos de idiomas.
Datas das provas de nivelamento de inglês; 18, 19, 21 e 22 de fevereiro das
13h30min -17h30min com a profe Ângela na biblioteca
Início das aulas de IDIOMAS: 18/ 02.

