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*1  Instrumento musical de sonoridade única presente nas músicas tradicionais havaianas. Pode ser considerado 

uma miniatura de violão com banjo. 

 

COMUNICADO  

INSCRIÇÕES PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS E EXTRAS 

Teresina – PI, 18 de fevereiro de 2019  

 
Senhores Pais,  
 

Informamos que as inscrições para as Atividades Esportivas e/ou Extras, 

acontecerão no período de 25 a 27 de fevereiro, conforme disponibilidade de 

vagas. O acesso iniciará a partir das 8h, com oferta de 300 vagas, distribuídas em 

turmas de 25 (quinze) alunos, exceto as turmas de Ukulelê, com 12 vagas para cada 

turma.   

As atividades deverão ser escolhidas antecipadamente, conforme as 

preferências (ver modalidades e horários oferecidos no quadro em anexo) e, 

posteriormente, fazer a sua inscrição (pré-matrícula), clicando no link de acesso 

no banner de inscrição.  

Etapas da Inscrição e Efetivação da Matrícula:  

As turmas serão formadas por ordem de inscrição, ATÉ QUE AS VAGAS 

SEJAM PREENCHIDAS, conforme etapas a seguir:  

1ª etapa - Entrar no site do colégio: www.diocesano.g12.br/infantil  

 Clicar no link do banner de inscrição;  

 Acessar com o código usuário:  

 Data de nascimento do aluno:   

 

2ª etapa – Clicar em: nova inscrição e selecionar a turma, dia e horário de sua 

preferência. As famílias poderão fazer inscrição em mais de uma atividade, conforme 

quantidade de vagas e disponibilidade de horários. 

3ª etapa – Imprimir o contrato, assinar e entregar para a professora auxiliar da turma 

da criança até o dia 08/03/2019. Caso não seja cumprido essa data, a matrícula não 

será confirmada. 

 

 



 

 

Atenção!  

 O contrato deverá ser entregue na data indicada e posteriormente efetuar o 

pagamento na data de vencimento, a não entrega do contrato e não efetivação 

do pagamento, indicará a desistência da vaga.  

  O valor de cada atividade é de R$ 800,00 anual, dividido em 8 parcelas 

mensais;  

 Caberá aos pais ou responsáveis pela criança, a aquisição do instrumento 

“Ukulelê”, com capa, sendo indispensável para a realização das aulas; 

  O início das aulas será dia 11 de março de 2019, obedecendo à ordem de 

turmas e horários descritos em anexo;  

 As turmas de atividades esportivas e de Ukulelê deverão ter, no mínimo, 10 

alunos inscritos para serem formadas. Se não houver formação de turma, o 

aluno poderá escolher outra modalidade que tenha vaga disponível ou pedir 

desistência da inscrição.  

 

Obs.:  Em caso de dúvidas, entrar em contato com a COORDENAÇÃO GERAL DO 

COLÉGIO (CDI) no período de inscrição para quaisquer esclarecimentos.  

 

Atenciosamente, 

 

Profª Maria Margareth Santos 
Diretora Acadêmica 


