COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
IRMÃS DOMINICANAS

EDITAL 001/2017
O Colégio Sagrado Coração de Jesus faz saber pelo presente edital que, no dia 10 de fevereiro de
2017 serão feitas as inscrições para o Cursinho de Redação Escrita Nota 1.000 para o presente ano
letivo.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Cursinho de Redação tem por objetivo o aprofundamento dos conhecimentos e da prática em
Redação.
1.2 Poderão se inscrever os alunos matriculados no Colégio Sagrado Coração de Jesus, que estejam
cursando do 9º a 3ª série do Ensino Médio.
1.3 As aulas do cursinho ocorrerão 1 (uma) vez por semana, com a duração de 1h e 10min cada,
conforme descrição no item 2 deste Edital.
2. DAS VAGAS E HORÁRIOS
SÉRIE
9º ANO
1ª SÉRIE
2ª SÉRIE
3ª SÉRIE 1
3ª SÉRIE 2

DIA DA SEMANA
Segunda-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Quinta-feira
Quinta-feira

HORÁRIO
13h 50min às 15h
13h 50min às 15h
15h às 16h 10min
13h 50min às 15h
15h às 16h 10min

VAGAS
40
25
25
26
26

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições ocorrerão dia 10 de fevereiro de 2017, às 14h, no Colégio Sagrado Coração de Jesus
e deverão ser feitas pelos próprios alunos e não por seus responsáveis.
3.2 Serão distribuídas senhas para atendimento a partir das 13h 30min do dia 10 de fevereiro de
2017.
3.3 O critério usado para o preenchimento das vagas será a ordem de inscrição.
3.4 Encerrando as vagas, os alunos interessados poderão se inscrever para o cadastro reserva e irão
ser chamados, a partir da ordem de inscrição, à medida que forem surgindo vagas (caso haja
desistência).
3.5 Para efetivar a inscrição, os alunos deverão pagar uma taxa de adesão de R$ 20,00, na tesouraria
do Colégio, após a inscrição, do dia 10 ao dia 13 de fevereiro de 2017. Caso o pagamento não seja
efetuado nesta data, o aluno(a) será excluído(a) e substituído(a) por outro interessado(a),
obedecendo sempre a ordem de inscrição.
3.6 Os alunos do cadastro reserva, só deverão efetuar o pagamento caso sejam convocados.
4. DAS CONDIÇÕES PARA PERMANÊNCIA NO CURSINHO
4.1 Para permanecer frequentando o Cursinho de Redação, será imprescindível a assiduidade, o
compromisso e a disciplina do aluno(a).
4.2 Duas faltas seguidas sem justificativa excluirão o(s) aluno(s) do Cursinho, assim como a falta de
disciplina e compromisso nas aulas.
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