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COMUNICADO Nº 001/2017 
 

 

Florianópolis, 1º de fevereiro de 2017. 
 

 

ASSUNTO: PROJETO MAGIS – Orientações e valores das mensalidades das oficinas no 

contraturno, oferecidas pelo Colégio Catarinense. 

  

Senhores pais/responsáveis e alunos(as), 

 

O objetivo do presente comunicado é informá-los sobre a abertura das inscrições para 

os cursos e as oficinas de contraturno do PROJETO MAGIS – Colégio Catarinense.  

O PROJETO MAGIS tem por objetivo maior qualificar o contraturno escolar através da 

expansão do tempo e das oportunidades de aprendizagens integradas ao currículo escolar, 

visando à formação integral e ao atendimento personalizado, próprios da proposta jesuíta de 

educação. 

As ofertas – que compõem o PROJETO MAGIS – encontram-se agrupadas pelas 

entidades que as oferecem: Colégio Catarinense, Colegial e APP/CC (Associação de Pais e 

Professores do Colégio Catarinense). As matrículas nos respectivos cursos serão efetuadas 

junto às entidades propositoras (Colégio Catarinense e Colegial: sala 132; APP: Rua Luiz 

Sanches Bezerra Trindade, anexa à entrada da Unidade da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental I). 

No site do Colégio www.colegiocatarinense.g12.br encontram-se todas as informações 

complementares, referentes a objetivos, professores, número de parcelas de cada modalidade 

e horários, bem como, o contrato de prestação de serviço (que deve obrigatoriamente ser 

assinado pelo responsável financeiro), o termo de adesão, e, quando necessário, o valor do 

material. 

 

INSCRIÇÕES:  

 Oficinas Colégio Catarinense:                                                                                                                 

Dias: 08, 09 e 10 de fevereiro 

Horário: Das 9h às 11h30min e das 13h às 17h30min – sala 132. 

Dia: 13 de fevereiro 

Horário: Das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min – sala 130. 

A partir do dia 14 de fevereiro, as matrículas serão efetuadas no Setor de Atendimento, 

localizado no Prédio Principal, das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, até o 

preenchimento das vagas de oficina. 

As aulas iniciarão no dia 06 de março. 

 

 Colegial: 

Dia 08 de fevereiro (quarta-feira) – Matrículas nas modalidades individuais (patinação, 

ginástica rítmica, atletismo, judô, jiu-jítsu, tênis de campo, xadrez e arte circense). 

Dia 09 de fevereiro (quinta-feira) – Matrículas nas modalidades coletivas (futsal, futebol de 

campo, handebol, basquetebol, hóquei e voleibol). 

Dia 10 de fevereiro (sexta-feira) – Matrículas para todas as modalidades. 
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As datas acima são destinadas exclusivamente à matrícula dos alunos que participaram das 

atividades em 2016 e que estão em dia com suas responsabilidades financeiras. 

Horário: Das 9h às 11h30min e das 13h às 17h30min – sala 132. 

 

Dia: 13 de fevereiro (segunda-feira) – Matrículas para alunos novos do Colégio Catarinense. 

Horário: Das 9h às 11h30min e das 13h às 17h30min – Ginásio I. 

 

A partir do dia 14 de fevereiro, as matrículas serão efetuadas na Secretaria do Colegial, 

localizada no Ginásio I, das 9h às 12h e das 13h às 18h, até o preenchimento das vagas de 

cada modalidade. 

As aulas se iniciarão no dia 06 de março. 

Obs.: A partir do dia 06 de março, serão abertas as inscrições para não alunos do Colégio, 

caso haja disponibilidade de vagas. 

 

 Cursos APP/CC 

Dias: 13 a 15 de fevereiro – Rematrículas para os alunos que cursaram as modalidades no 

ano de 2016. 

A partir de 16 de fevereiro – início das matrículas para alunos novos.  

Todos os cursos realizados na sede da APP/CC terão início no dia 06 de março, e as 

matrículas ficarão abertas até o preenchimento das vagas. 

As matrículas para o curso de Inglês do CCAA já estão sendo realizadas, com início das 

aulas em 06 de março. 

Para obter mais informações, entre em contato com a APP/CC, de segunda a sexta-feira, das 

09h30min às 12h e das 13h às 18h30min, a partir do dia 01 de fevereiro, pelos telefones 

3222-2454 ou 3251-1505, e no CCAA, de segunda a sexta-feira, das 10h30min às 12h e 

das 13h às 19h30min, pelo telefone 3025-4321. 

 

Abaixo, seguem os valores mensais de cada oficina – Colégio Catarinense e Colegial – 

e os valores referentes ao material. Lembramos que esses custos serão discriminados e 

encaminhados via boleto bancário. 

 

1. Língua Estrangeira: 

 Alemão – Goethe Institut 

 Matrícula: R$ 50,00 

 09 parcelas de R$ 140,67 

 Duração: 06 de março a 08 de dezembro 

 Educação Infantil e Ensino Fundamental II: 01 hora/aula de 47 minutos, 2x por semana. 

 Ensino Fundamental II: 01 aula por semana, com duração de 01h34min. 

 

2. Língua Estrangeira: 

 Francês – Aliança Francesa 

 Matrícula: R$ 50,00 

 09 parcelas de R$ 140,67 

 Material: será informado no 1º dia de aula 
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 Duração: 06 de março a 08 de dezembro 

 01 aula por semana, com duração de 01h30min. 

 

3. Oficina de Robótica: 

 09 parcelas de R$ 154,00 

 Material: R$ 179,00 (no ato da matrícula)  

 Duração: 06 de março a 08 de dezembro 

 01 aula por semana, com duração de 01h30min, e 01h15min para as turmas do 

vespertino. 

 

4. Oficina de I do Code (Informática) 

 Matrícula: R$ 50,00 

 09 parcelas de R$ 224,67 

 Duração: 06 de março a 08 de dezembro 

 01 aula por semana, com duração de 01h30min. 

 

5. Oficina de Skate 

 Matrícula: R$ 50,00 

 09 parcelas de R$ 168,67 

 Duração: 06 de março a 08 de dezembro 

 01 aula por semana, com duração de 01h. 

 

6. Oficina de Teatro 

 Matrícula: R$ 50,00 

 09 parcelas de R$ 168,67 

 Duração: 06 de março a 08 de dezembro 

 01 aula por semana, com duração de 02h. 

 

7. Colegial: 

 Educação Infantil e Ensino Fundamental I 

 Arte Circense 

 Atletismo Misto 

 Basquetebol Misto 

 Futebol de Campo 

 Futsal Masculino 

 Ginástica Rítmica 

 Handebol 

 Hóquei indoor Misto 

 Jiu-jítsu 

 Judô 

 Patinação 

 Tênis de Campo 
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 Voleibol 

 Xadrez Misto 

 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

 Arte Circense 

 Atletismo Misto 

 Basquetebol Misto 

 Futebol de Campo 

 Futsal Feminino 

 Futsal Masculino 

 Ginástica Rítmica 

 Handebol  

 Hóquei indoor 

 Jiu-jítsu 

 Judô 

 Patinação 

 Tênis de Campo 

 Voleibol 

 Xadrez Misto 

 

VALORES PARA 2017 

 

No ato da matrícula Parcelas de abril a novembro Anuidade  

Matrícula: R$ 50,00 

Parcela/março: R$ 184,51 
R$ 184,51 R$ 1.710,59 

 

VALORES – MODALIDADES ESPECIAIS 

Tênis de Campo – Arte Circense 

 

VALORES PARA NÃO ALUNOS 

No ato da matrícula 
Parcelas de abril a 

novembro 
Anuidade 

Matrícula: R$ 50,00 

Parcela/março: R$ 230,29 
R$ 230,29 R$ 2.122,61 

2ª Modalidade  

Matrícula: Isento 

Parcela/março: R$ 230,29 

R$ 230,29 
R$ 2.072,61 

No ato da matrícula Parcelas de abril a novembro Anuidade  

Matrícula: R$ 50,00 

Parcela/março: R$ 207,72 
R$ 207,72 R$ 1.919,48 
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Treinamentos 

 Atletismo 

 Basquetebol 

 Futebol de Campo 

 Futsal 

 Ginástica Rítmica 

 Handebol 

 Hóquei 

 Patinação Artística 

 Voleibol 

 Xadrez Misto 
 

VALORES PARA 2017 

                                                   ALUNOS DO COLÉGIO 

 

No ato da matrícula 
Parcelas de abril a 

novembro 
Anuidade 

Matrícula: R$ 50,00 

Parcela/março: R$ 153,78 
R$ 153,78 R$ 1.434,02 

2ª modalidade 
Matrícula: Isento 

Parcela/março R$ 153,78 
R$ 153,78 R$ 1.384,02 

 

 

Atenciosamente, 
 

                   
 
 

Elton Frias Zanoni 
Diretor Acadêmico 

 


