
 
 

     

COMUNICADO Nº 398/2022 

Florianópolis, 07 de dezembro de 2022. 

 

ASSUNTO: MATRÍCULA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 2023 

 

Prezados pais/responsáveis e estimados alunos, 

 

Comunicamos às famílias a abertura das inscrições para as oficinas, escolinhas e 

treinamentos do setor de Atividades Complementares. 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. 

 

 

 

As aulas terão início no dia 13 de fevereiro de 2023. 

 

OBSERVAÇÃO: a partir de 01 de março de 2023, serão abertas as inscrições para alunos 

que não estudam no Colégio Catarinense, caso haja disponibilidade de vagas. Se até o dia 

31 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. 

 

COLEGIAL (escolinhas e treinamentos) 

 

ESCOLINHAS  TREINAMENTOS 

Arte Circense  Basquetebol 

Basquetebol  Futebol de Campo 

Futebol de Campo  Futsal 

Futsal  Ginástica Rítmica 

Ginástica Rítmica  Handebol 

Handebol  Voleibol 

Iniciação Esportiva  Xadrez  

Voleibol  
 

Xadrez   
 

INSCRIÇÕES 

DATA: 13 a 23, 27 e 28 de dezembro de 2022 – o processo de matrícula será 

retomado a partir de 08 de fevereiro de 2023, para o preenchimento das vagas 

remanescentes. 

HORÁRIO: das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h30min 

LOCAL: setor de Atividades Complementares (Ginásio Ivo Silveira) 

http://www.colegiocatarinense.g12.br
https://goo.gl/maps/usFfAnncq5DEmf3J6
https://www.facebook.com/ColegioCatarinense
https://www.instagram.com/colegiocatarinense/
https://www.youtube.com/user/CCatarinense


 
 

     

VALORES DAS ESCOLINHAS 
2023  

VALORES DOS TREINAMENTOS  
2023 

Parcelas de março a novembro 
(para alunos do Colégio) 

 R$ 320,62  Parcelas de março a novembro  R$ 267,55 

Parcelas de março a novembro 
(para alunos externos) 

 R$ 399,68  
  

Iniciação Esportiva 
(para alunos externos) 

 R$ 320,62  
  

 

OFICINAS 

 

ATIVIDADES 
MENSALIDADE 

(março a novembro) 
MATERIAL 

Alemão R$ 244,91 - 

Ballet: 1 vez na semana R$ 222,00 - 

Ballet: 2 vezes na semana R$ 294,00 - 

Beach Tennis R$ 222,00 - 

Futevôlei R$ 222,00 - 

Ginástica Artística R$ 280,00 - 

Jiu-jítsu – Escolinha R$ 320,00 - 

Jiu-jítsu – Treinamento R$ 360,00 - 

Patinação – Escolinha R$ 293,27 - 

Patinação – Treinamento R$ 320,00 - 

Robótica R$ 249,00 R$ 266,00 

Super Cérebro R$ 249,00 - 

Teatro R$ 251,64 - 

Vôlei de Praia R$ 222,00 - 

 

A Oficina de Alemão, oferecida aos alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II, 

terá início a partir de março de 2023. Os horários serão divulgados oportunamente. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Marcos Lacau da Silveira 
Coordenador de Atividades Complementares 

Louisa Carla Farina Schröter 
Diretora Acadêmica 
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https://www.instagram.com/colegiocatarinense/
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