Comunicado 003/2019
Divulgação das atividades extracurriculares
Campinas, 24 de janeiro de 2019

Prezado(a),
Visando proporcionar atividades que sejam complementares à formação dos alunos, o Colégio Rio
Branco Campinas oferece diversos cursos extracurriculares que podem ser realizados no contraperíodo
curricular. Neste ano temos uma novidade:
●

Cozinhando na Escola: são aulas de gastronomia educacional e pedagógica, que possibilitam
a aprendizagem e vivência com insumos, utensílios e equipamentos para criação e elaboração
de receitas com um toque de alta gastronomia. As aulas serão ministradas pelos consultores de
gastronomia, que orientarão os alunos acerca da manipulação e do procedimento gastronômico.

Para que os alunos possam conhecer melhor as atividades, de 04 a 08/02, serão oferecidas aulas
gratuitas. As aulas serão realizadas no dia e horário em que as mesmas serão oferecidas regularmente
conforme grade horária em <www.riobranco.org.br/cursos-do-colegio/atividades-extracurriculares>.
Para participar das aulas experimentais não há necessidade de inscrição prévia, porém o número de
participantes será limitado e por ordem de chegada:
●
●
●
●
●
●
●

Basquete, Futebol, Ginástica, Handebol e Voleibol: 18 alunos por turma
Judô (Chris Sports): 18 alunos por turma
Línguas - Alemão e Espanhol: 30 alunos por turma
Teatro: 40 alunos por turma
Robótica Via Maker: 15 alunos por turma
Happy Code: 12 alunos por turma
Cozinhando na Escola: 30 alunos por turma

O período de inscrições para os cursos extracurriculares será de 11 a 15/02. A confirmação será de 18
a 22/02, mediante o número de inscrições.
As inscrições para os cursos extracurriculares de Alemão e Espanhol terão início no dia 31/01 e as
aulas começarão no dia 04/02.
A matrícula para as atividades extracurriculares deverá ser realizada pelo responsável financeiro em
<www.riobranco.org.br/area-restrita>, no Portal Educacional, com login (CPF) e senha. Na tabela
abaixo, seguem os valores das atividades:
Valores

Aula
experimental

Inscrições

Início das
aulas

Esportes

9 x R$ 120,00

04 a 08/02

11 a 15/02

25/02

Judô

9 x R$ 120,00

04 a 08/02

11 a 15/02

25/02

Teatro

9 x R$ 120,00

04 a 08/02

11 a 15/02

25/02

Robótica

10 x R$ 180,00

04 a 08/02

11 a 15/02

25/02

10 x R$ 199,00 + R$ 360,00 (em 2x)

04 a 08/02

11 a 15/02

25/02

10 x R$ 199,00

04 a 08/02

11 a 15/02

25/02

Gratuito

-

31/01 e 01/02

04/02

Atividade

Happy Code
Cozinhando na Escola
Línguas
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

