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CIRCULAR Nº 12/2019       

Florianópolis, 03 de dezembro de 2019.                                              
 
 

CURSOS DA APP/CC – 2019 
 
 

Prezados(as) associados(as), 
 
A Associação de Pais e Professores do Colégio Catarinense – APP/CC – 

informa que as matrículas de nossas atividades para o ano de 2020 estarão disponíveis nas 
datas especificadas abaixo: 

DATAS DAS MATRÍCULAS 

Dias: 11 a 13 de dezembro – Rematrículas para os alunos que cursaram as modalidades 
no ano de 2019.  
Dias: 16 a 20 de dezembro – Matrículas para alunos novos. 
 
OBSERVAÇÕES: Todos os cursos realizados na sede da APP/CC terão início no dia 02 de 
março. As aulas da orquestra iniciarão em fevereiro. 
 

Para obter mais informações, pedimos às famílias que entrem em contato com a 
APP/CC, de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 12h e das 13h às 18h30min, pelos 
telefones (48) 3222-2454 e (48)3251-1505 ou pelo WhatsApp: (48) 99173-1321. 
  As matrículas para o curso de Inglês do CCAA já estão sendo realizadas na sede 
da Barão de Batovi, n. 546, cujas aulas serão iniciadas na semana do dia 02 de março. Mais 
informações: (48) 3733-8102.  

 
Encerramos, então, as atividades de 2019, desejando a todos boas festas! Até breve! 

 
 

A Diretoria 
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