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Comunicado 008/2018
Atividades extracurriculares

Campinas, 31 de janeiro de 2018

 

Prezados pais e responsáveis.
 
IInformamos que a grade de atividades extracurriculares oferecidas pelo Colégio Rio Branco
Campinas já está disponível em nosso site.
 
Para conferir, acesse www.riobranco.org.br, escolha o menu Cursos e depois Atividades
Extracurriculares.
 
Para que os alunos possam conhecer melhor as atividades, nesta semana estamos
realizando aulas experimentais gratuitas de todas as modalidades esportivas e línguas
(Alemão e Espanhol).
 
As aulas experimentais serão realizadas sem necessidade de inscrição prévia e serão no dia e
horário em que as mesmas serão oferecidas regularmente.
 
As atividades de Robótica (Via Maker) e Programação (Happy Code) oferecem aulas
abertas em dias e horários específicos, mediante a inscrição online . Clique aqui para
inscrever o aluno.
 
O período de matrícula para os cursos extracurriculares oferecidos no Colégio Rio Branco
será de 05 a 08 de fevereiro, conforme cronograma abaixo:

05 a 08/02 - Período de matrículas para atividades esportivas, de línguas e teatro;
05 e 06/02 - Período de rematrículas da Happy Code e Robótica;
07 e 08/02 - Período de matrículas para alunos novos da Happy Code e Robótica.

A matrícula  deverá ser realizada pelo responsável financeiro na Área Restrita do nosso
site . Para acessar, entre em www.riobranco.org.br, clique em Área Restrita no canto superior
direito da página e insira o login e senha. Caso tenha esquecido a senha, digite o número da
matrícula do seu filho e clique em Esqueci minha senha. O sistema enviará a senha
automaticamente para o e-mail cadastrado em nosso banco de dados.
 
Após entrar na área restrita, clique em Administrativo / Matrículas / Cursos
Extracurriculares 2018. Nesse campo, estarão disponíveis as atividades para o seu filho,
bem como a disponibilidade de vagas para o curso.
 

Os cursos extracurriculares de Alemão e Espanhol são gratuitos.
 
As atividades extracurriculares de Esportes e Teatro serão divididas em 9 (nove) parcelas de
R$115,00 para cada modalidade, com vencimento no dia 10 de cada mês (10/03/2018 a
10/11/2018).
 
As atividades de robótica Robot Maker (desenvolvida pela Via Maker com a tecnologia da
Lego Education)  e de programação e de criação de games da Happy Code  são realizadas no
Colégio por profissionais terceirizados. Por essa razão, as inscrições deverão ser feitas na
Área Restrita e possuem política de preços diferentes:
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Happy Code:  10 x R$270,00 + Material didático (R$150,00 por semestre ou R$300,00
anual), com primeiro pagamento para 10/02/2018.
Via Maker:     10 x R$165,00 (Opção A: cartão de crédito com 5% de desconto / Opção
B: Boleto Bancário), com primeiro pagamento para 10/02/2018.

Atenciosamente,
 
Equipe Pedagógica
 

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.  
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