
“Em sua tradição educativa, a Congregação concedeu sempre uma         
importância especial à capacidade de comunicação com os outros,         
cultivada através das academias literárias, do aperfeiçoamento da        
expressão oral e escrita, da prática da dramatização.” (NMPE 97, p.40)  

  
  
 
Comunicado 04/2020 

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2020. 
 

Senhores pais ou responsáveis, 
 
A partir do dia 07 de fevereiro (amanhã), estão abertas as inscrições para as oficinas de: 
 
 

Oficinas Dias Horário Faixa 

Aplicativos  Quartas-feiras 13h às 14h40 6º ao 9º ano 

Artear e Bordado Terças-feiras 13h às 14h40 6º ao 9º ano 

Banda (É necessário ter alguma noção 
instrumental ou afinação vocal.) 

Quartas e 
quintas-feiras 

15hs às 16hs 6º ao 9º ano 

Catequese Segundas-feiras 13hs às 15hs 6º e 7º anos 

Coral Cantores da Obra 
Quartas e 

quintas-feiras 
13h às 14h40 6º ao 9º ano 

Esporte (Futsal, vôlei e handebol) Sextas-feiras 14h40 às 16h 6º, 8º e 9º ano 

Nucleação Juvenil 8º ano Segundas-feiras 13hs às 16hs 8º ano 

Nucleação Juvenil 9º ano Terças-feiras 13hs às 16hs 9º ano 

Robótica Segundas-feiras 13hs às 16h 6º ano 

Técnica de Desenho & Pintura Sextas-feiras 13h às 14h40 6º ao 9º ano 

 
 
O objetivo das oficinas é proporcionar atividades extracurriculares que contribuam para uma            
formação educacional integral dos alunos, por meio de superação de desafios e confrontos com              
novos conhecimentos e experiências.  
Sugerimos que auxiliem seus filhos a fazerem opções mais adequadas, observando os horários             
no quadro para não haver conflitos entre os compromissos que devam assumir.  
 
Lembramos que as oficinas possuem vagas limitadas e que para algumas é necessário teste de               
aptidão. 
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As turmas que não obtiverem o número mínimo de inscrições não abrirão. É obrigatório o uso de                 
uniforme para todas as modalidades. 
 
As fichas de inscrição, devidamente preenchidas, deverão ser entregues no Departamento           
Comunitário até o dia 11/02/2020.  
 

Atenciosamente, 

 

Departamento Comunitário 

 

Responsável ciente: _________________________________________________- ____/02/2020. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
 

 
Eu ______________________________________________________________, autorizo o (a)     

aluno (a)_____________________________________________________, do ano/turma ____ a      

se inscrever na(s) Oficina(s): ______________________________________________________.  

Data: ___/___/2020. Assinatura do responsável:  __________________________. 
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