FICHA DE INSCRIÇÃO DO TURNO EDUCAR-SE/ 2021
Educação Infantil ao 8º ano do Ensino Fundamental
NOME DO(A) ESTUDANTE: _

__________________________TURMA:____________

OPÇÃO PELO TURNO EDUCAR-SE:
2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

OPÇÃO PELO TURNO E ALMOÇO NA ESCOLA
2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Valores mensais do Turno Educar-se:
1 tarde: R$ 117,07
2 ou 3 tardes: R$ 210,90
4 ou 5 tardes: R$ 261,64
Valores mensais do Turno Educar-se
para quem almoça na Escola:
1 tarde: R$144,13
2 ou 3 tardes: R$ 238,97
4 ou 5 tardes: R$ 289,70

Devido a Pandemia, sua inscrição no almoço somente será confirmada em fevereiro de 2021.
Data do Desligamento:
/
/
Obs.: _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
TURNO EXTRA_________________________________________________________________________

Estamos cientes de que:
1) No valor do Turno Educar-se está inclusa a merenda escolar. O valor referente a opção será debitado
mensalmente no boleto bancário. Em caso de desistência, deverá ser comunicado na secretaria da
Escola, a fim de que seja cancelada a cobrança.
2) Qualquer alteração de opções pelos dias de inscrição do Turno Educar-se deverá ser informada
IMEDIATAMENTE na secretaria da Escola.
3) O almoço somente é oferecido para estudantes até 4° ano, inscritos no Turno Educar-se (vagas limitadas).
4) A inscrição no almoço só poderá ser realizada nos dias inscritos no Turno Educar-se. Para efetivar a vaga,
a família deverá preencher uma ficha de inscrição disponível na secretaria. O pagamento deverá ser
efetuado diretamente com a Cantina Giovani.
5) Almoço extra: somente para crianças inscritas no Turno Educar-se. A família precisa verificar se há vaga
na secretaria e depois comunicar o restaurante.
6) Os passeios a serem realizados serão previamente avisados através de bilhetes colados na agenda.
7) Turno extra: somente para estudantes inscritos no Turno Educar-se estaremos realizando a cobrança de
R$ 34,00 (boleto bancário) para cada tarde esporádica que o(a) estudante frequentar o Turno Educar-se,
sem estar inscrito naquele dia.
8) Se por algum motivo, a criança não comparecer à aula e a família desejar trazê-la no Turno Educar-se
(dia em que está inscrita), a família deverá comunicar à secretaria da Escola. A entrada na sala, somente
poderá acontecer a partir das 13h. As atividades do Turno Educar-se iniciam às 13h30min.
9) Caso seu(sua) filho(a) compareça à aula no turno da manhã e não irá permanecer no Turno Educar-se
no dia inscrito, favor comunicar à secretaria da Escola (3717-7564 ou 3717-7566).
10) As atividades do Turno Educar-se encerram-se às 17h30min, porém, quando necessário, possibilitamos
o acompanhamento de uma profissional até ás 18h. Se, excepcionalmente, houver a necessidade de
seu (sua) filho (filha) ficar após às 18h, a família, deverá comunicar à secretaria da Escola até ás 17h
para que possamos nos organizar.

Santa Cruz do Sul, ____/___/____

Ass. responsável:__________________________________

