
 

     XIII CURSO DE FÉRIAS 
 

O Colégio Auxiliadora realizará, no período de 10 a 31 de julho de 2019, o “XIII Curso de Férias”. 
Atenderemos alunos de 1 ano e 6 meses até 10 anos de idade. Abriremos, ainda, para crianças de 2 a  10 anos 

que não sejam alunos do Auxiliadora. Todos podem divulgar essa informação para conhecidos e parentes. Os grupos 
serão formados segundo as idades e os interesses. 

Durante o curso, ofereceremos oficinas pedagógicas, laboratórios, jogos, brincadeiras, músicas, filmes, gincanas, 
esporte e passeios de lazer e cultural. 

As crianças serão bem cuidadas, orientadas e terão programações divertidas e animadas. Ofereceremos o período 
integral ou o período da tarde.  As crianças do período integral receberão o almoço e deverão trazer o lanche da manhã 
e da tarde. As crianças que virão somente para o período da tarde deverão trazer o próprio lanche. 

 
PERÍODO INTEGRAL 
Horários 7h30 às 17h30 
Com almoço, material pedagógico e passeios inclusos. 
Valor: R$ 600,00 
 
PERÍODO DA TARDE 
Horários: 13h às 17h30 
Material pedagógico e passeios inclusos. 
Valor: R$ 380,00 
 
Caso queiram participar pagando por dia os valores serão os seguintes: R$43,00 para o período integral (incluso o 
almoço) e R$28,00 para o período da tarde (sem o almoço). 
 
Os interessados, por favor, preencham o canhoto abaixo e o devolvam até o dia 26 de junho, com o cheque do período 
escolhido pré-datado para o dia 10/07/19. Atenção que as vagas são limitadas.  
 
Obs: Ressaltamos que será necessário um número mínimo de 10 alunos inscritos para a formação das turmas 
do curso. 

 
Atenciosamente,                                                                       

Coordenação e Direção 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
XIII CURSO DE FÉRIAS 

 
Meu (minha) filho(a) __________________________________________________  que tem _______ anos e estuda na 

turma do ___________________________________ : 

(     ) Participará do XIII Curso de Férias   (   ) Não participará do XIII Curso de Férias 
 
Solicito a reserva de vaga para (    ) Período Integral  (    ) Período da Tarde  
 
Nome do Pai ou Responsável __________________________________________ Data: ___/___/___ 

 


