COLÉGIO REINO AZUL
GINÁSTICA RÍTMICA 2017
Assunto: Volta ás aulas.
Senhores pais, Informo que as aulas de ginástica retornam na quarta-feira dia 08 de Fevereiro. As alunas devem
vir vestidas com o uniforme da ginástica, sapatilha no modelo “ponteira de ginástica rítmica de cor bege” e com coque
bem preso nos cabelos. Segue em anexo a ficha de rematrícula que deve ser preenchida e entregue na primeira aula. A
primeira mensalidade tem vencimento no dia 10 de março e a última no dia 10 de dezembro, ficando assim o dia 10 de
cada mês como data de vencimento. Até o dia 10 as mensalidades tem desconto de R$10,00 no valor. As alunas que fazem
parte do período integral tem desconto adicional no valor, assim como irmãs. Aos pais que quiserem assistir as aulas será
permitido permanecer na sala de dança, porém não deverá em nenhuma hipótese bater fotos ou gravar vídeos de alunas
que não sejam a sua própria filha sem autorização do professor.
O horário de aula de sua filha é: segunda-feira e quarta-feira das 17:30 ás 18:50 horas.
O valor base da mensalidade para atividade de 2 vezes por semana é de R$85,00.
Obs: para pagamentos até o dia 10 R$75,00.
Para pais que possuem dois ou mais filhos matriculados na ginástica rítmica desconto adicional de R$10,00 em uma das
mensalidades.
Para alunos do período integral desconto adicional de R$10,00 na mensalidade.
Celular para contato: (48) 8446-5243
Sem mais, me coloco a inteira disposição para dúvidas.
Grato, professor Victor.
São José, 06 de Fevereiro de 2017.

REMATRÍCULA 2017
ALUNA:
TURMA:

DATA DE NASCIMENTO:
PROFESSOR:

PERÍODO QUE ESTUDA:

NOME DO RESPONSÁVEL:
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Eu ...................................................................................................................................................RG .................................
na condição de responsável pela aluna ..................................................................................................................................
autorizo sua participação nas aulas e apresentações de ginástica rítmica, bem como o uso de suas imagens em qualquer
formato de mídia para fins de divulgação deste trabalho.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
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GINÁSTICA RÍTMICA 2017
Assunto: Volta ás aulas.
Senhores pais, Informo que as aulas de ginástica retornam na quarta-feira dia 08 de Fevereiro. As alunas devem
vir vestidas com o uniforme da ginástica, sapatilha no modelo “ponteira de ginástica rítmica de cor bege” e com coque
bem preso nos cabelos. Segue em anexo a ficha de rematrícula que deve ser preenchida e entregue na primeira aula. A
primeira mensalidade tem vencimento no dia 10 de março e a última no dia 10 de dezembro, ficando assim o dia 10 de
cada mês como data de vencimento. Até o dia 10 as mensalidades tem desconto de R$10,00 no valor. As alunas que fazem
parte do período integral tem desconto adicional no valor, assim como irmãs. Aos pais que quiserem assistir as aulas será
permitido permanecer na sala de dança, porém não deverá em nenhuma hipótese bater fotos ou gravar vídeos de alunas
que não sejam a sua própria filha sem autorização do professor.
O horário de aula de sua filha é: quarta-feira e sexta-feira das 10:15 ás 11:30 horas.
O valor base da mensalidade para atividade de 2 vezes por semana é de R$85,00.
Obs: para pagamentos até o dia 10 R$75,00.
Para pais que possuem dois ou mais filhos matriculados na ginástica rítmica desconto adicional de R$10,00 em uma das
mensalidades.
Para alunos do período integral desconto adicional de R$10,00 na mensalidade.
Celular para contato: (48) 8446-5243
Sem mais, me coloco a inteira disposição para dúvidas.
Grato, professor Victor.
São José, 06 de Fevereiro de 2017.
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Assunto: Volta ás aulas.
Senhores pais, Informo que as aulas de ginástica retornam na quarta-feira dia 08 de Fevereiro. As alunas devem
vir vestidas com o uniforme da ginástica, sapatilha no modelo “ponteira de ginástica rítmica de cor bege” e com coque
bem preso nos cabelos. Segue em anexo a ficha de rematrícula que deve ser preenchida e entregue na primeira aula. A
primeira mensalidade tem vencimento no dia 10 de março e a última no dia 10 de dezembro, ficando assim o dia 10 de
cada mês como data de vencimento. Até o dia 10 as mensalidades tem desconto de R$10,00 no valor. As alunas que fazem
parte do período integral tem desconto adicional no valor, assim como irmãs. Aos pais que quiserem assistir as aulas será
permitido permanecer na sala de dança, porém não deverá em nenhuma hipótese bater fotos ou gravar vídeos de alunas
que não sejam a sua própria filha sem autorização do professor.
O horário de aula de sua filha é: segunda-feira e quarta-feira das 14:15 ás 15:30 horas.
O valor base da mensalidade para atividade de 2 vezes por semana é de R$85,00.
Obs: para pagamentos até o dia 10 R$75,00.
Para pais que possuem dois ou mais filhos matriculados na ginástica rítmica desconto adicional de R$10,00 em uma das
mensalidades.
Para alunos do período integral desconto adicional de R$10,00 na mensalidade.
Celular para contato: (48) 8446-5243
Sem mais, me coloco a inteira disposição para dúvidas.
Grato, professor Victor.
São José, 06 de Fevereiro de 2017.
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Assunto: Volta ás aulas.
Senhores pais, Informo que as aulas de ginástica retornam na quarta-feira dia 08 de Fevereiro. As alunas devem
vir vestidas com o uniforme da ginástica, sapatilha no modelo “ponteira de ginástica rítmica de cor bege” e com coque
bem preso nos cabelos. Segue em anexo a ficha de rematrícula que deve ser preenchida e entregue na primeira aula. A
primeira mensalidade tem vencimento no dia 10 de março e a última no dia 10 de dezembro, ficando assim o dia 10 de
cada mês como data de vencimento. Até o dia 10 as mensalidades tem desconto de R$10,00 no valor. As alunas que fazem
parte do período integral tem desconto adicional no valor, assim como irmãs. Aos pais que quiserem assistir as aulas será
permitido permanecer na sala de dança, porém não deverá em nenhuma hipótese bater fotos ou gravar vídeos de alunas
que não sejam a sua própria filha sem autorização do professor.
O horário de aula de sua filha é: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira das 15:30 ás 17:00 horas.
O valor base da mensalidade para atividade de 3 vezes por semana é de R$110,00.
Obs: para pagamentos até o dia 10 R$100,00.
Para pais que possuem dois ou mais filhos matriculados na ginástica rítmica desconto adicional de R$10,00 em uma das
mensalidades.
Para alunos do período integral desconto adicional de R$10,00 na mensalidade.
Celular para contato: (48) 8446-5243
Sem mais, me coloco a inteira disposição para dúvidas.
Grato, professor Victor.
São José, 06 de Fevereiro de 2017.
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formato de mídia para fins de divulgação deste trabalho.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

COLÉGIO REINO AZUL
GINÁSTICA RÍTMICA 2017
Assunto: Volta ás aulas.
Senhores pais, Informo que as aulas de ginástica retornam na quarta-feira dia 08 de Fevereiro. As alunas devem
vir vestidas com o uniforme da ginástica, sapatilha no modelo “ponteira de ginástica rítmica de cor bege” e com coque
bem preso nos cabelos. Segue em anexo a ficha de rematrícula que deve ser preenchida e entregue na primeira aula. A
primeira mensalidade tem vencimento no dia 10 de março e a última no dia 10 de dezembro, ficando assim o dia 10 de
cada mês como data de vencimento. Até o dia 10 as mensalidades tem desconto de R$10,00 no valor. As alunas que fazem
parte do período integral tem desconto adicional no valor, assim como irmãs. Aos pais que quiserem assistir as aulas será
permitido permanecer na sala de dança, porém não deverá em nenhuma hipótese bater fotos ou gravar vídeos de alunas
que não sejam a sua própria filha sem autorização do professor.
O horário de aula de sua filha é: terça-feira e quinta-feira das 18:00 ás 19:30 e sexta-feira das 17:30 ás 18:50 horas.
O valor base da mensalidade para atividade de 3 vezes por semana é de R$110,00.
Obs: para pagamentos até o dia 10 R$100,00.
Para pais que possuem dois ou mais filhos matriculados na ginástica rítmica desconto adicional de R$10,00 em uma das
mensalidades.
Para alunos do período integral desconto adicional de R$10,00 na mensalidade.
Celular para contato: (48) 8446-5243
Sem mais, me coloco a inteira disposição para dúvidas.
Grato, professor Victor.
São José, 06 de Fevereiro de 2017.
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Eu ...................................................................................................................................................RG .................................
na condição de responsável pela aluna ..................................................................................................................................
autorizo sua participação nas aulas e apresentações de ginástica rítmica, bem como o uso de suas imagens em qualquer
formato de mídia para fins de divulgação deste trabalho.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
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Senhores pais, temos o prazer de convidar sua filha para participar de uma aula experimental gratuita de ginástica
rítmica. As aulas de ginástica iniciarão na quarta-feira dia 08 de Fevereiro. Esta é uma oportunidade de dar os primeiros
passos no mundo das artes. A ginástica rítmica é um esporte olímpico que além de ser um ótimo exercício para a saúde
das crianças, desenvolve inúmeras habilidades cognitivas e motoras. As aulas misturam ginástica com ballet, jazz, circo,
yôga, teatro e musicalização. Para as primeiras aulas, as alunas devem vir vestidas com o uniforme da escola (regata e
short), com os pés descalços e com coque bem preso nos cabelos. Logo será divulgado o uniforme da ginástica, que deverá
ser adquirido diretamente com o professor e também a sapatilha no modelo “ponteira de ginástica rítmica de cor bege”.
Segue em anexo a ficha de matrícula que deve ser preenchida e entregue para o professor. A taxa de matrícula é no valor
de R$50,00 e deve ser entregue junto da ficha preenchida diretamente para o professor. A primeira mensalidade tem
vencimento no dia 10 de março e a última no dia 10 de dezembro, ficando assim o dia 10 de cada mês como data de
vencimento. Até o dia 10 as mensalidades tem desconto de R$10,00 no valor. As alunas que fazem parte do período
integral tem desconto adicional no valor, assim como irmãs. Aos pais que quiserem assistir as aulas será permitido
permanecer na sala de dança, porém não deverá em nenhuma hipótese bater fotos ou gravar vídeos de alunas que não
sejam a sua própria filha sem autorização do professor.
O horário de aula de sua filha é: quarta-feira e sexta-feira das 10:15 ás 11:30 horas.
O valor base da mensalidade para atividade de 2 vezes por semana é de R$85,00.
Obs: para pagamentos até o dia 10 R$ 75,00.
Para pais que possuem dois ou mais filhos matriculados na ginástica rítmica desconto adicional de R$10,00 em uma das
mensalidades.
Para alunos do período integral desconto adicional de R$10,00 na mensalidade.
Celular para contato: (48) 8446-5243
Sem mais, me coloco a inteira disposição para dúvidas.
Grato, professor Victor.
São José, 06 de Fevereiro de 2017.
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Senhores pais, temos o prazer de convidar sua filha para participar de uma aula experimental gratuita de ginástica
rítmica. As aulas de ginástica iniciarão na quarta-feira dia 08 de Fevereiro. Esta é uma oportunidade de dar os primeiros
passos no mundo das artes. A ginástica rítmica é um esporte olímpico que além de ser um ótimo exercício para a saúde
das crianças, desenvolve inúmeras habilidades cognitivas e motoras. As aulas misturam ginástica com ballet, jazz, circo,
yôga, teatro e musicalização. Para as primeiras aulas, as alunas devem vir vestidas com o uniforme da escola (regata e
short), com os pés descalços e com coque bem preso nos cabelos. Logo será divulgado o uniforme da ginástica, que deverá
ser adquirido diretamente com o professor e também a sapatilha no modelo “ponteira de ginástica rítmica de cor bege”.
Segue em anexo a ficha de matrícula que deve ser preenchida e entregue para o professor. A taxa de matrícula é no valor
de R$50,00 e deve ser entregue junto da ficha preenchida diretamente para o professor. A primeira mensalidade tem
vencimento no dia 10 de março e a última no dia 10 de dezembro, ficando assim o dia 10 de cada mês como data de
vencimento. Até o dia 10 as mensalidades tem desconto de R$10,00 no valor. As alunas que fazem parte do período
integral tem desconto adicional no valor, assim como irmãs. Aos pais que quiserem assistir as aulas será permitido
permanecer na sala de dança, porém não deverá em nenhuma hipótese bater fotos ou gravar vídeos de alunas que não
sejam a sua própria filha sem autorização do professor.
O horário de aula de sua filha é: segunda-feira e quarta-feira das 14:15 ás 15:30 horas.
O valor base da mensalidade para atividade de 2 vezes por semana é de R$85,00.
Obs: para pagamentos até o dia 10 R$ 75,00.
Para pais que possuem dois ou mais filhos matriculados na ginástica rítmica desconto adicional de R$10,00 em uma das
mensalidades.
Para alunos do período integral desconto adicional de R$10,00 na mensalidade.
Celular para contato: (48) 8446-5243
Sem mais, me coloco a inteira disposição para dúvidas.
Grato, professor Victor.
São José, 06 de Fevereiro de 2017.
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Senhores pais, temos o prazer de convidar sua filha para participar de uma aula experimental gratuita de ginástica
rítmica. As aulas de ginástica iniciarão na quarta-feira dia 08 de Fevereiro. Esta é uma oportunidade de dar os primeiros
passos no mundo das artes. A ginástica rítmica é um esporte olímpico que além de ser um ótimo exercício para a saúde
das crianças, desenvolve inúmeras habilidades cognitivas e motoras. As aulas misturam ginástica com ballet, jazz, circo,
yôga, teatro e musicalização. Para as primeiras aulas, as alunas devem vir vestidas com o uniforme da escola (regata e
short), com os pés descalços e com coque bem preso nos cabelos. Logo será divulgado o uniforme da ginástica, que deverá
ser adquirido diretamente com o professor e também a sapatilha no modelo “ponteira de ginástica rítmica de cor bege”.
Segue em anexo a ficha de matrícula que deve ser preenchida e entregue para o professor. A taxa de matrícula é no valor
de R$50,00 e deve ser entregue junto da ficha preenchida diretamente para o professor. A primeira mensalidade tem
vencimento no dia 10 de março e a última no dia 10 de dezembro, ficando assim o dia 10 de cada mês como data de
vencimento. Até o dia 10 as mensalidades tem desconto de R$10,00 no valor. As alunas que fazem parte do período
integral tem desconto adicional no valor, assim como irmãs. Aos pais que quiserem assistir as aulas será permitido
permanecer na sala de dança, porém não deverá em nenhuma hipótese bater fotos ou gravar vídeos de alunas que não
sejam a sua própria filha sem autorização do professor.
O horário de aula de sua filha é: terça-feira e quinta-feira das 18:00 ás 19:30 horas.
O valor base da mensalidade para atividade de 2 vezes por semana é de R$85,00.
Obs: para pagamentos até o dia 10 R$ 75,00.
Para pais que possuem dois ou mais filhos matriculados na ginástica rítmica desconto adicional de R$10,00 em uma das
mensalidades.
Para alunos do período integral desconto adicional de R$10,00 na mensalidade.
Celular para contato: (48) 8446-5243
Sem mais, me coloco a inteira disposição para dúvidas.
Grato, professor Victor.
São José, 06 de Fevereiro de 2017.
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