Cursos Extracurriculares
A Direção do Colégio Salesiano Santa Teresinha junto às Coordenações dos cursos extras
curriculares vêm por meio desta reiterar aos senhores pais e ou responsáveis que conforme livreto
de informações:
1- O aluno que estiver matriculado no curso extracurricular tem garantida sua permanência
para o segundo semestre;
2- Para efetivar a rematrícula, o responsável deverá estar em dia com todos os compromissos
financeiros do Colégio;
3- O aluno que estiver interessado em fazer troca de curso, deverá entrar em contato com a
Secretaria do Colégio e deixar o nome na lista de espera;
4- Os alunos que ingressarem ao longo do 2º semestre nas modalidades das Escolas de
Esportes e Música pagarão as 06 parcelas dos cursos sem exceção, pois trata-se de um
curso semestral. Exemplo: caso o aluno entre no mês de setembro, deverá pagar os meses
de julho e agosto. No caso do Centro de Idiomas, as matrículas terão prazo de
encerramento para final de agosto. Mesmo que o aluno inicie nesse período, a primeira
parcela do mês de julho deverá ser paga.
5- Só serão abonadas as mensalidades anteriores à data da matrícula para os alunos que
estiverem com o nome na lista de espera, válido somente para modalidades das Escolas
de Esportes e Música;
6- Para que haja troca de modalidade durante o semestre, a matrícula deverá ser cancelada
formalmente junto à Secretaria e, ao abrir vaga no curso pretendido, deve-se formalizar
uma nova. Neste caso, o aluno pagará a primeira no ato da matrícula;
7- As matrículas do Centro de Idiomas para alunos novos do Fundamental I serão realizadas
na Secretaria. A partir do Fundamental II, será necessário agendar o teste de nível;
8- A confirmação de matrícula para o 2º semestre será por meio do Portal e estará aberta no
período de 22/05 a 10/06 com o pagamento do boleto para o dia 15/06. (Vale lembrar
que o pagamento da rematrícula se refere ao mês de julho/18). Após o dia 20/06,
abriremos as vagas remanescentes para os alunos que estão com os nomes na lista de
espera. Lembrando que a confirmação de matricula realizada pelo site manterá os dados
do responsável financeiro do 1º semestre do extracurricular.
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