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COMUNICADO Nº 382/2019 

Florianópolis, 04 de dezembro de 2019. 
 
 

ASSUNTO: ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
  

Senhores pais e responsáveis e estimados(as) alunos(as), 
 
Informamos sobre a abertura das inscrições para as Oficinas, Escolinhas e 

Treinamentos do setor de Atividades Complementares – Colégio Catarinense. No site do 
Colégio <www.colegiocatarinense.g12.br>, encontram-se todas as informações 
complementares referentes a objetivos, professores/treinadores, número de parcelas de 
cada modalidade e horários, bem como o Contrato de Prestação de Serviços (que deve, 
obrigatoriamente, ser assinado pelo responsável financeiro), o Termo de Adesão e, quando 
necessário, o valor do material. 

 

INSCRIÇÕES 
Dias: 12 a 20, 23 e 26 de dezembro 
Horário: Das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h30min  
Local: Prédio Santo Inácio – Sala 133 

Dias: 03 a 07 de fevereiro de 2019 
Horário: Das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h30min  
Local: Setor de Atividades Complementares, no Ginásio Ivo Silveira, até o 

preenchimento das vagas disponíveis. 
 
As aulas terão início no dia 10 de fevereiro. 

 

Os dias 12 e 13 de dezembro (quinta-feira e sexta-feira) serão destinados, 
exclusivamente, à matrícula dos alunos que participaram das atividades em 2019 e que 
estão em dia com suas responsabilidades financeiras.  

A partir de 16 de dezembro (segunda-feira), serão iniciadas as matrículas para 
alunos novos do Colégio Catarinense e demais alunos. 

Obs.: A partir do dia 09 de março, serão abertas as inscrições para alunos que não 
estudam no Colégio Catarinense, caso haja disponibilidade de vagas. Se até o dia 27 de 
março não for preenchido o número mínimo de alunos por modalidade, os alunos poderão 
ser remanejados para outra turma ou modalidade, ou será feita a devolução do pagamento. 
Alunos externos apenas poderão inscrever-se mediante a apresentação da documentação 
necessária no ato da matrícula (cópia do RG do responsável financeiro, RG e/ou 
certidão de nascimento do aluno e cópia do comprovante de residência do 
responsável financeiro). 

 
Abaixo, seguem os valores e as informações referentes ao material. Lembramos que 

esses custos serão discriminados e encaminhados via boleto bancário. 
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OFICINAS 
• Língua Estrangeira: Alemão – Goethe Institut 

− 10 parcelas de R$ 190,18 
− Duração: 10 de fevereiro a 04 de dezembro 
− Educação Infantil e Ensino Fundamental I: 01 hora-aula de 47 minutos de 

duração, duas vezes por semana. 
− Ensino Fundamental II: 01 hora-aula de 47 minutos de duração, duas vezes por 

semana, ou 01 hora-aula de 1h34min de duração, uma vez por semana 
  

• Oficina de Robótica 
− 10 parcelas de R$ 206,49 
− Material: R$ 219,00 (no ato da matrícula)  
− Duração: 10 de fevereiro a 04 de dezembro 
− 01 hora-aula de 1h30min de duração, uma vez por semana 

 

• Oficina de Teatro 
− 10 parcelas de R$ 227,73 
− Duração: 10 de fevereiro a 04 de dezembro 
− 01 hora-aula de 2h de duração, uma vez por semana 

 
• Oficina de Tênis de Campo – Escolinha 

− 10 parcelas de R$ 290,00 
− Duração: 10 de fevereiro a 04 de dezembro 
− 01 hora-aula de 1h de duração, duas vezes por semana 

 
• Oficina de Jiu-jítsu – Escolinha 

− 10 parcelas de R$ 227,73 
− Duração: 10 de fevereiro a 04 de dezembro 
− 01 hora-aula de 1h de duração, duas vezes por semana 

 
• Oficina de Jiu-jítsu – Treinamento 

− 10 parcelas de R$ 290,00 
− Duração: 10 de fevereiro a 04 de dezembro 
− 01 hora-aula de 1h de duração, quatro vezes por semana 

 
• Oficina Supercérebro 

− 10 parcelas de R$ 227,73 
− Duração: 10 de fevereiro a 04 de dezembro 
− 01 hora-aula de 1h de duração, duas vezes por semana 
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• Ballet 
− 10 parcelas de R$ 227,73 
− Duração: 10 de fevereiro a 04 de dezembro 
− 01 hora-aula de 1h de duração, duas vezes por semana 

 
• Patinação – Escolinha 

− 10 parcelas de R$ 227,73 
− Duração: 10 de fevereiro a 04 de dezembro 
− 01 hora-aula de 1h de duração, duas vezes por semana 

 
• Patinação – Treinamento  

− 10 parcelas de R$ 227,73 – 01 hora-aula de 1h de duração, duas vezes por 
semana 

− 10 parcelas de R$ 280,00 – 01 hora-aula de 1h de duração, três vezes por 
semana 

− 10 parcelas de R$ 320,00 – 01 hora-aula de 1h de duração, quatro vezes por 
semana 

− Duração: 10 de fevereiro a 04 de dezembro 
 

COLEGIAL (Escolinhas e Treinamentos) 

Escolinhas 
• Arte Circense 
• Basquetebol Misto 
• Futebol de Campo 
• Futsal Masculino 
• Ginástica Rítmica 
• Handebol 
• Voleibol 
• Xadrez Misto 

Valores das Escolinhas – 2020 
ALUNOS 

Parcelas de fevereiro a novembro Anuidade  

R$ 248,97 R$ 2.489,70 

 

ALUNOS EXTERNOS 
Parcelas de fevereiro a novembro Anuidade 

R$ 310,35 R$ 3.103,50 
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Treinamentos 
• Basquetebol 
• Futebol de Campo 
• Futsal 
• Ginástica Rítmica 
• Handebol 
• Voleibol 

• Xadrez Misto 
 

Valores dos Treinamentos – 2020 
Parcelas de fevereiro a novembro Anuidade 

R$ 207,76 R$ 2.077,60 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Marcos Lacau da Silveira 
Coordenador de Atividades Complementares 

Louisa Carla Farina Schröter 
Diretora Acadêmica 
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