
 
São Paulo, 12 de novembro de 2019. 

 
Assunto: Curso de Férias 
Ensino Fundamental  1º ao 7º ano 
 
Prezados Responsáveis, 
 
Em virtude do término das aulas, a equipe Pedagógica do Colégio Pré-Médico elaborou um Curso especial de Férias. 
 
O objetivo deste curso é promover atividades diferenciadas que envolvem interação social, desafios cognitivos, 
brincadeiras, oficinas, jogos, culinárias, e muita diversão! 
 
Além de nossos alunos, crianças de outras escolas poderão participar de nossa programação, ampliando as relações 
interpessoais. 
 

 
 

SEMANAS 

09 à 13 de dezembro 
16 à 20 de dezembro 

06 à 10 de janeiro 
13 à 17 de janeiro 
20 à 24 de janeiro 

HORÁRIO – período integral Das 8h às 18h  

HORÁRIO – meio período Das 08h às 12h30 ou das 13h30 às 18h  

 
INVESTIMENTO 

Até o dia 19/11 em 3 vezes 
cheque, dinheiro ou cartão 

(novembro, dezembro e janeiro) 

OPÇÕES: 
R$     35,00 .............. meio período / dia 
R$     60,00  .............. período integral / dia 
R$    150,00 ............. meio período / semana 
R$   250,00 .............. período integral / semana  
R$   575,00 .............. meio período / 05 semanas 
R$1.000,00 .............. período integral / 05 semanas 

*ALMOÇO + suco natural 200ml R$13,50/ dia 

 
*O aluno tem opção de comprar o almoço na cantina ou trazer de casa. 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 

A COORDENAÇÃO 
______________________________________________________________________________________________ 

Os interessados deverão preencher e entregar (para Coordenação) a Ficha de inscrição até dia 19/11 (3ª feira) com o respectivo valor. 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE FÉRIAS  

 
Nome________________________________________________________________________________ ano_____ 
 
Opções de datas:  (     ) 09 à 13 de dezembro (     ) 16 à 20 de dezembro 
   (     ) 06 à 10 de janeiro  (     ) 13 à 17 de janeiro  (     ) 20 à 24 de janeiro 
 
Investimento:   (     ) à vista (     ) 2 Parcelas   (     ) 3 Parcelas (até dia 19/11) 
 
 
_______________________________________  ______________________________________ 
                   Nome do Responsável                         Assinatura do Responsável 
 
Fones para contato: _________________________________  / _____________________________________ 


