MATRÍCULAS CCAA 2018
Geral – Infantil II ao Ensino Médio
O CCAA Vila Guilherme e a Escola São Teodoro de Nossa Senhora do SION oferecem a todos os alunos 35% de
desconto nos cursos de inglês para o ano de 2018. Início das aulas: 19/02/2018.
Dia da Semana/Horário

Turmas
Inf. II e 1º ano

(matrículas novas 2018)

1os e 2os anos

3os e 4os anos

5os e 6os anos

7º ano à 3ª Médio

2ª e 4ª feira
15h às 16h
2ª e 4ª feira
13h30 às 14h30 ou
17h30 às 18h30
2ª e 4ª feira
13h30 às 14h30,
15h às 16h ou
17h30 às 18h30
2ª e 4ª feira
15h às 16h10 ou
17h20 às 18h30
2ª e 4ª feira
16h às 17h15

Valor Tabela

Valor SION

(material incluso)

(incluso material)

12 x 247,25

12 x 171,35

12 x 247,25

12 x 171,35

12 x 259,85

12 x 183,95

12 x 325,98

12 x 232,47

12 x 388,60

12 x 279,10

Valores referentes ao plano anual, com material didático incluso.
OBS: Alunos novos serão classificados de acordo com a idade e ano escolar. Alunos que já tenham feito curso de
inglês e já tenham algum conhecimento prévio passarão por um teste de nivelamento (sondagem) para saber a
turma que poderá frequentar. Informamos que o número mínimo de alunos por turma é 5 (cinco) e o máximo de 15
(quinze) alunos. Caso todas as vagas sejam preenchidas, teremos lista de espera ou, dependendo do número de
interessados, abriremos novas turmas.

Maiores informações falar com Elaine (11) 97320-1365 ou pessoalmente no CCAA Vila Guilherme –
Rua Maria Cândida, 1820 - Fone: 2909-0246.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Os interessados deverão preencher os dados abaixo e enviar pela agenda até dia 16/02/18.
Aluno:_______________________________________________________ Idade: _________ Série: ____________
Responsável: __________________________________________ CPF: ____________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________Nº:_______
Cep: ___________________ Tel._______________________________ Celular: _____________________________
Opção de curso: 2ª e 4ª, das __________ às ____________
Formas de Pagamento: ( ) cheque

( ) cartão de crédito

( ) boleto bancário - vencimento dia 1º de cada mês

“ No CCAA é assim: quando você vê you´re speaking.”
CCAA e Equipe Pedagógica Sion

