Tubarão (SC), 09/02/2022.
Senhores Pai, Mãe e/ou Responsável!
Assunto: Inscrição Atividade Extracurricular 2022
A prática das atividades culturais e esportivas solidifica os princípios do Colégio São José no que tange ao desenvolvimento
integral e integrado de cada aluno. Sabe-se que realizar esportes e/ou outras atividades culturais propicia o
desenvolvimento da socialização, do espírito de grupo, do companheirismo e da construção da personalidade. Assim,
várias atividades são oferecidas aos alunos, na modalidade de atividades extracurriculares (gratuitas) e ainda como
atividades opcionais (com contrato e pagamento específico para a empresa responsável de tal atividade).
O Colégio São José oferece as seguintes atividades extracurriculares: futsal, judô, basquetebol, teatro, banda marcial,
banda mirim, dança, corpo coreográfico e voleibol. Como atividades opcionais temos a robótica. As atividades gratuitas
e opcionais poderão ser praticadas por alunos regularmente matriculados em 2022 nos períodos matutinos e vespertinos.
Cada aluno poderá optar até DUAS atividades extracurriculares, como rege o contrato de matrícula/2022, assinado pelo
responsável.
O que preciso saber antes de fazer a inscrição?
● Olhar no site www.saojose.g12.br – ATIVIDADE EXTRA - o cronograma completo da atividade extracurricular;
● Saber o ano/série em que seu (sua) filho (a) foi matrícula em 2022;
● Escolher a atividade que seu (sua) filho (a) queira participar durante este ano;
● Verificar se existe atividade para este Ano/Série;
● Anotar o horário e dia da semana da atividade escolhida.
Após observar, com muita atenção os itens acima, poderá iniciar o processo de inscrição!!

Onde farei a inscrição?
As inscrições, para as atividades extracurriculares (gratuitas), serão feitas pelo site do colégio na CENTRAL DO ALUNO.
Tenha em mãos a senha do seu (sua) filho (a) para realizar a inscrição (a senha é a mesma do ano de 2021). Os ALUNOS
NOVOS receberam suas senhas juntamente com o e-mail do boleto. Importante observar! Cada atividade tem seu
número mínimo e máximo de vagas.

O que poderá acontecer caso não haja o mínimo de inscritos? A atividade naquele horário será cancelada. O (a)
aluno (a) poderá migrar para outro horário da mesma atividade (se houver vaga) ou escolher outra modalidade (se houver
vaga).

Fui fazer a inscrição, mas as vagas estavam esgotadas, o que faço?

Poderá enviar e-mail

(daniella.terbeck@saojose.g12.br) para a lista de espera da seguir forma:
Solicito estar na lista de espera
Nome do aluno completo:
Modalidade:
Turma/ Série:

Estaremos registrando o pedido e, assim que tiver vaga estaremos entrando em contato.
Os pais que queiram fazer a inscrição para a atividade opcional – ROBÓTICA -, deverão entrar em contato diretamente
com o responsável/empresa pelo fone (48) 99664-2649. Os contatos estão também no site do colégio http://www.saojose.g12.br/parceiros/221899 .
Lembramos que os alunos que estão matriculados no PAD (Programa de Acompanhamento Diário), não estarão
inscritos automaticamente nas atividades extracurriculares, sendo necessário fazê-las nas datas abaixo.
Cronograma para as inscrições da atividade extracurricular:

Início: 21/02/2022.

10/02/2022– Início das inscrições às 00:01.
16/02/2022– Término das inscrições às 23:59.

Em caso de dúvida e/ou esclarecimento, a coordenadora de Atividade Extracurricular, estará à disposição no colégio ou
através do e-mail daniella.terbeck@saojose.g12.br .
Atenciosamente,
Daniella Terbeck
Coordenadora de Atividade Extracurricular

