São Leopoldo, 23 de fevereiro de 2017.
Estimadas Mães, estimados Pais!
De acordo com o que está no Manual de Pais e Alunos, a escola oferece atividades diversificadas para oportunizar uma formação
integral de seus alunos. Essas atividades diversificadas estão distribuídas em dois grupos:
1.

As atividades facultativas que acontecem em forma de escolinha são pagas pelos pais.

2.

As atividades denominadas oficinas não têm nenhum ônus para os pais.

Nessa carta, queremos informar a respeito do funcionamento das Oficinas 2017.
As inscrições para as Of ic ina s/ 2 01 7 est ã o a be r ta s. Os professores farão a apresentação e divulgação de todas as
oficinas aos alunos entre os dias 22 a 24 de fevereiro, quando deverá ser feita a inscrição. É indispensável preencher a ficha de
inscrição e o termo de compromisso, que se encontram na recepção da escola e também com o professor que ministrará a oficina.
É importante salientar algumas combinações para que as oficinas possam ocorrer de forma tranquila.
1. Combinações:
1.1.

As oficinas terão funcionamento semestral, ou seja, o início, no primeiro semestre, será em março e o término, em
julho. No segundo semestre, o início será em agosto e o término, em dezembro.

1.2.

Cada oficina terá um número mínimo e um número máximo de participantes (ver listagem de oficinas). O preenchimento
das vagas será por ordem de inscrição. Estando preenchidas as vagas disponíveis, haverá lista de espera.

1.3.

Recomenda-se que cada aluno curse, no máximo, duas oficinas.

1.4.

Sobre as oficinas escolhidas não recairá nenhum ônus financeiro.

1.5.

Uma vez escolhida a oficina, o aluno se responsabiliza a realizá-la até o final (final do semestre).

1.6.

Caso o aluno queira encerrar sua participação na oficina ao final do primeiro semestre, deve comunicá-lo para o professor
responsável para que esse possa oficializar seu desligamento.

1.7.

Em caso de um número maior de inscritos que vagas oferecidas, haverá lista de espera para os últimos inscritos.

1.8.

O aluno ficará sob responsabilidade do professor oficineiro somente durante o horário da oficina. Pedimos que os alunos
venham à escola somente nesse horário.

2.

Descrição das oficinas:

2.1.

Ensino Fundamental – Anos Iniciais:

2.1.1.

Atletismo: Nessa oficina, são desenvolvidas atividades lúdicas diversificadas e desafiadoras, envolvendo os movimentos
naturais de correr, saltar e arremessar, despertando grande interesse da faixa etária envolvida. Através dessas atividades,
possibilitamos ao aluno desenvolver as capacidades físicas, conhecer e apreciar o próprio corpo, estabelecendo relações
equilibradas e construtivas na convivência em grupo.

2.1.2.

Coral Infantil Sol, Lá, Sinodal: A voz se aperfeiçoa, o gosto musical se modifica, mas o objetivo de um coro é,
principalmente, reunir os colegas e amigos para fazer algo de que se gosta: CANTAR. Além disso, continua promovendo a
saúde e a educação vocal, a autoestima, a desinibição e a socialização.

2.1.3.

Coral Infanto De Canto em Canto: A voz se aperfeiçoa, o gosto musical se modifica, mas o objetivo de um coro é,
principalmente, reunir os colegas e amigos para fazer algo de que se gosta: CANTAR. Além disso, continua promovendo a
saúde e a educação vocal, a autoestima, a desinibição e a socialização.

2.1.4.

Xadrez: O Clube de Xadrez tem por finalidade despertar nos alunos o gosto pelo jogo, além de proporcionar melhora de
raciocínio, concentração e atenção. São objetivos da oficina: introdução ao jogo e ao vocabulário, uso de notação e
relógio, estudo de aberturas e finais, participação em torneios.

3.
3.1.

Horários em que ocorrem as oficinas e professores:
Anos Iniciais:

Oficina

Professor(a)

Dia da
semana

Horário

Local

Nº mín./ máx. de
alunos

Atletismo
(Bilíngue:
3º e 4º anos )

Profa. Caroline

4ª feira

9h05 – 9h55min

Ginásio

30

Atletismo
(3º e 4º anos)

Profa. Caroline

4ª feira

11h – 11h50min

Ginásio

30

Atletismo
(3º e 4º anos)

Profa. Caroline

3ª feira

16h20min – 17h10min

Ginásio

30

Atletismo
(5º ano)

Profa. Caroline

5ª feira

16h20min – 17h10min

Ginásio

30

Sala de Música
604

30 vagas por
grupo

Coral Infantil Sol, Lá,
Sinodal (1º ao 5ºano) **
5º ano pode optar em
participar do InfantoJuvenil

Prof Claci

5ª feira

a) 8h55min-9h45min
b) 10h10min-11h
c) 14h15min-15h05min
d) 15h05min-15h55min

Clube de Xadrez

Prof. Marcelo

3ª feira

a) 10h10min – 11h
b) 17h05min – 18h

A definir

-/-

Grupo Musical InfantoJuvenil De Canto em
Canto (Vocal e
Instrumental) (5o ao 9o
ano)** 5º ano pode
optar em participar do
Coral Infantil Sol, Lá,
Sinodal

Profa. Claci

5a feira

16h20min – 17h10

Sala de Música

08/15

a.

Cordialmente,

Prof. Ivan Renner
Diretor Geral

Profa. Rosane M. Regner
Coord. de Ensino

Profa. Marcia P. Cardoso
Coord. Pedagógica

A Ficha de Inscrição e o Termo de Compromisso devem ser entregues juntos na Recepção do Fundamental.
Av. Dr. Mário Sperb, 874 – 93032-450 – São Leopoldo/RS
sinodal@sinodal.com.br – www.sinodal.com.br
Fone: 51 3592 1584
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Nome do(a) Aluno(a): ................................................................................................ Turma: ............
Deseja participar das seguintes oficinas (escreva o nome das oficinas por ordem de preferência):

Nome da Oficina: 1a: ________________________________
Nome da Oficina: 2ª: ________________________________
Observações: .......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Comentário Explicativo:

As despesas das oficinas serão por conta do Colégio Sinodal. O que se solicita é que os alunos
façam as suas opções de maneira responsável. Para tal, caso houver a necessidade da
desistência de alguém, que essa seja por motivo devidamente justificado e comprovado. O termo
de compromisso tem validade anual.
Caso o aluno opte em encerrar sua participação na oficina ao final do 1º semestre, deverá
comunicá-lo ao professor responsável, para que esse possa oficializar seu desligamento.
O termo, em si:

Como responsáveis pelo(a) aluno(a) .........................................................................................., da
Turma ..........., estamos cientes de que a oficina escolhida por ele(a) é gratuita e que o ônus que
ele(a) terá é a responsabilidade de participar dela até o final do semestre ou, em caso de
desistência, de encontrar um substituto que preencha sua vaga na oficina. Lembramos que o
aluno deverá vir à escola somente no horário da oficina, quando estará sob a responsabilidade do
professor oficineiro.
São Leopoldo, 23 de fevereiro de 2017.

____________________________________
Assinatura do(a) Aluno(a)

______________________________________
Assinatura dos Responsáveis
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