
COMUNICADO  
INSCRIÇÕES PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS E EXTRAS 

 
Teresina – PI, 15 de fevereiro de 2019 

Senhores Pais, 

Informamos que as inscrições para as Atividades Esportivas e Extras, acontecerão no período 

de 19 a 21 de fevereiro, conforme disponibilidade de vagas e terá início a partir das 8h, com oferta 

de 505 vagas, distribuídas em turmas de 15 (quinze) alunos, exceto as turmas de Judô, com 25 vagas e 

Ginástica Rítmica, com 20 vagas. As atividades de música serão ofertadas com vagas diferenciadas: 15 

para flauta; 20 para coral, 20 práticas de conjunto e robótica avançada. 

O aluno interessado em participar de alguma atividade poderá escolhê-la, antecipadamente, 

conforme sua preferência (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.  

 Clicar no link do banner de inscrição; 

 Acessar com o usuário: código do aluno (enviado por e-mail): 

 Data de nascimento do aluno: (com as barras) 

2ª etapa – Clicar em: nova inscrição e selecionar a turma, dia e horário de sua preferência, no caso do 

esporte deverá ser apenas 1 modalidade por aluno. 

3ª etapa – Imprimir o contrato, assinar e devolver na Secretária do Colégio até o dia 23/02/2019. Caso não 

seja cumprido essa data, o estudante perderá a vaga. 

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 da atividade é de R$ 800,00, dividido em 8 parcelas de R$ 100,00 por mês, para todas as 

atividades; 

 O início das aulas será dia 25 de fevereiro de 2019, obedecendo à ordem de turmas e horários descritos 

em anexo; 

 As turmas de atividades esportivas deverão ter, no mínimo, 10 alunos inscritos para ser formada. 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 SECRETARIA DA ESCOLA no período de inscrição 

para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

Profª Maria Margareth Santos 

Diretora Acadêmica 


