
CURSO DE TEATRO LA SALLE – INFORMAÇÕES
(2º ano do EF ao 3º ano do EM)

As aulas do Curso de Teatro La Salle por meio de exercícios de expressão corporal, concentração, dinâmicas teatrais, 
criação de cenas e improvisações têm como objetivo: socializar, melhorar a autoestima, o autoconhecimento, equilibrar 
os sentimentos, ajudar na concentração e no controle da ansiedade, estimular a criatividade e a proatividade. Preparando 
o(a) aluno(a) para as diversidades da vida e seu futuro profissional, independentemente de seguir ou não a carreira 
artística. A montagem de um espetáculo teatral, durante o curso, concretiza as ações realizadas durante as aulas.  

INSCRIÇÕES
Dia 05/03/2018 (segunda-feira) – REMATRÍCULA – Somente para alunos que frequentaram o Curso de Teatro La 

Salle no ano de 2017 até o seu término, participando do espetáculo. (Após essa data não haverá reserva de vaga). 
Dia 06/03/2018 (terça-feira) – MATRÍCULA para alunos novos. (A partir dessa data e enquanto houver vaga).

Horário: das 7h às 18h
Local: Salão do Centro Cultural La Salle

ORIENTAÇÕES E NORMAS ESTIPULADAS PARA O CURSO DE TEATRO LA SALLE
1) As inscrições serão realizadas por ordem de chegada, mediante a apresentação da ficha de inscrição preenchida e 
assinada pelo responsável. 
2) As vagas são limitadas de acordo com a dinâmica de cada atividade. 
3) Após o preenchimento das vagas previstas, as inscrições serão encerradas. Formaremos turmas com o mínimo de 10 
alunos matriculados. No caso de não haver um número de alunos suficiente para o funcionamento de uma atividade, a 
mesma poderá não se iniciar ou ser cancelada durante o ano letivo.
4) Os pagamentos serão realizados via boleto bancário em 09 parcelas de R$230,00 cada (março a novembro) com 
vencimento no dia 10 de cada mês, exceto a 1ª mensalidade (mês de março), cujo vencimento será no ato da inscrição. 
O não pagamento na data estipulada, acarretará em uma multa no valor de 2% da mensalidade e juros de mora no valor 
de 0,033% ao dia. 
5) O(a) aluno(a) que desejar participar do espetáculo, receberá ingressos para vender e cobrir o valor de sua parcela 
referente a sua participação no espetáculo, sujeito à alteração. Maiores informações serão encaminhadas via 
comunicados. 
6) No ato da inscrição a família receberá duas vias do Contrato de Prestação de Serviço Ano 2018, que deverão ser 
entregues (as duas vias preenchidas e assinadas) até o primeiro dia de aula do Curso de Teatro La Salle. Caso contrário, 
o contrato será cancelado automaticamente.
7) Documentação: Alunos que NÃO estudam no La Salle Abel e os que ESTUDAM, mas CURSARAM o ano de 2017, 
NÃO precisam de documentação ou foto, somente preencher: a FICHA DE INSCRIÇÃO I e duas vias do contrato – ano 
2018. Alunos que estudam no La Salle Abel e são NOVOS no Curso de Teatro La Salle em 2018 – precisam da fotocópia 
da carteira de identidade do(a) responsável, fotocópia da certidão de nascimento do(a) aluno(a), preencher: a FICHA DE 
INSCRIÇÃO I e duas vias do contrato – ano 2018. Alunos que NÃO estudam no La Salle Abel e são NOVOS no Curso 
de Teatro La Salle em 2018 – precisam preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO II, preencher duas vias do contrato – ano 
2018 e entregar a documentação abaixo solicitada:         
- 01 foto 3X4 do(a) aluno(a); 
- fotocópia da certidão de nascimento do(a) aluno(a);
- fotocópia da carteira de identidade do(a) responsável, caso o(a) responsável financeiro(a) seja outro(a) que não o pai 
ou a mãe, entregar também a fotocópia da carteira de identidade do(a) responsável financeiro(a);
- fotocópia do CPF do(a) responsável financeiro(a).
8) Após o início das atividades, qualquer solicitação de cancelamento deverá ser feita por escrito na tesouraria 
antes do próximo vencimento, ou seja, até o dia 10 do mês a ser cancelado. Portanto, o(a) responsável deverá 
comparecer para solicitar o cancelamento. O cancelamento realizado não desobriga o(a) contratante da(s) 
parcela(s) anterior(es) em atraso.  
9) A falta de frequência ou a não formalização por escrito do pedido de cancelamento das atividades extraclasse não 
suspende os efeitos do contrato assinado, permanecendo o valor das parcelas mensais até o término da vigência do 
referido instrumento contratual.

ATIVIDADE EXTRACLASSE LA SALLE ABEL



ATIVIDADE EXTRACLASSE LA SALLE ABEL

CURSO DE TEATRO LA SALLE – INFORMAÇÕES
(2º ano do EF ao 3º ano do EM)

TURMAS, DIAS E HORÁRIOS OFERECIDOS 
T2N (2º e 3º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – segundas-feiras, das 17h50 às 19h50  
T3N (6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – terças-feiras, das 17h50 às 19h50
T4 (8º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio / Turno manhã) – quartas-feiras, das 14h15 às 16h15
T4N (4º e 5º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – quartas-feiras, das 17h50 às 19h50
T5A (3º ano do Ensino Médio, ex-alunos e pais de alunos) – quintas-feiras, das 18h às 20h 

INÍCIO DAS AULAS
A partir de 12/03/2018 (segunda-feira), conforme o dia de sua inscrição na turma acima.

LOCAL DAS AULAS
Sala do Curso de Teatro La Salle: 2º andar – sala 243 (ao final do corredor ao lado da sala 221)
Colégio La Salle Abel – Prédio Ensino Fundamental – Tel.: 2195-9800 R 9984



CURSO DE TEATRO LA SALLE 2018 – FICHA DE INSCRIÇÃO I

Eu, __________________________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a) 
     (Nome do(a) Responsável)
__________________________________________________________ do ______ ano de escolaridade, turma ____, 
Ensino __________________ do Colégio _______________________, confirmo a inscrição no Curso de Teatro La 
Salle, sob a orientação da Prof.ª Andréa Soares, na sala 243, no horário abaixo:
( ) T2N (2º e 3º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – segundas-feiras, das 17h50 às 19h50
( ) T3N (6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – terças-feiras, das 17h50 às 19h50
( ) T4 (8º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio / Turno manhã) – quartas-feiras, das 14h15 às 16h15
( ) T4N (4º e 5º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – quartas-feiras, das 17h50 às 19h50
( ) T5A (3º ano do Ensino Médio, ex-alunos e pais de alunos) – quintas-feiras, das 18h às 20h

ATENÇÃO:
O(a) aluno(a) que desejar participar do espetáculo, receberá ingressos para vender e cobrir o valor de sua parcela 
referente a sua participação no espetáculo, sujeito à alteração. Maiores informações serão encaminhadas via 
comunicados.
Após o início das atividades, qualquer solicitação de cancelamento deverá ser feita por escrito na Tesouraria 
antes do próximo vencimento, ou seja, até o dia 10 do mês a ser cancelado. Portanto, o(a) responsável deverá 
comparecer para solicitar o cancelamento. O cancelamento realizado não desobriga o(a) contratante da(s) 
parcela(s) anterior(es) em atraso. O não pagamento na data estipulada, acarretará em uma multa no valor de 2% 
da mensalidade e juros de mora no valor de 0,033% ao dia.
Estou ciente de que a falta de frequência ou a não formalização por escrito do pedido de
cancelamento das atividades extraclasse não suspende os efeitos do contrato assinado, permanecendo o
valor das parcelas mensais até o término da vigência do referido instrumento contratual.

Data: ___/___/2018.

         _______________________________                       ________________________________
Assinatura do Responsável                                                Documento de identidade

----------------   -----------------------------------------------      ------------------------------------------       ----------------------

RECIBO
Recebemos do(a) aluno(a) __________________________________________________ a importância de R$230,00 
(duzentos e trinta reais) referente à 1ª parcela do Curso de Teatro La Salle (Profª. Andrea Soares).

INSCRIÇÃO REALIZADA NA TURMA
( ) T2N (2º e 3º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – segundas-feiras, das 17h50 às 19h50
( ) T3N (6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – terças-feiras, das 17h50 às 19h50
( ) T4 (8º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio / Turno manhã) – quartas-feiras, das 14h15 às 16h15
( ) T4N (4º e 5º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – quartas-feiras, das 17h50 às 19h50
( ) T5A (3º ano do Ensino Médio, ex-alunos e pais de alunos) – quintas-feiras, das 18h às 20h

Niterói, ____ de ________________ de 2018.

Tesouraria

ATIVIDADE EXTRACLASSE LA SALLE ABEL



CURSO DE TEATRO LA SALLE 2018 – FICHA DE INSCRIÇÃO II
(Alunos NOVOS que NÃO estudam no Colégio La Salle Abel)

FOTO

Eu, __________________________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a) 
     (Nome do(a) Responsável)
__________________________________________________________, confirmo a inscrição no Curso de Teatro La 
Salle, sob a orientação da Prof.ª Andréa Soares, na sala 243, no horário abaixo:
(    ) T2N (2º e 3º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – segunda-feira – das 17h50 às 19h50  
(    ) T3N (6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – terça-feira das 17h50 às 19h50
(    ) T4 (8º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio / Turno manhã) – quarta-feira das 14h15 às 16h15
(    ) T4N (4º e 5º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – quarta-feira das 17h50 às 19h50
(    ) T5A (3º ano do Ensino Médio, ex-alunos e pais de alunos) – quinta-feira das 18h às 20h 

DADOS DO(A) ALUNO(A) 
Nome completo do(a) aluno(a): _____________________________________________________________________
Endereço: _________________________________________________________________Bairro________________ 
Cidade______________ CEP_________Telefone:____________ E-mail____________________________________
Matriculado no Colégio: ___________________ Ano de escolaridade_____Turma______Ensino_________________
Data de nascimento: _____/_____/_______
Nome da mãe______________________________________ Telefone: ______________ E-mail:________________
Nome do pai_______________________________________ Telefone: ______________ E-mail:________________

DADOS DO(A) RESPONSÁVEL FINANCEIRO(A): 
Nome: _________________________________________________________________________________________ 
CPF: ____________________________________________ Identidade: ____________________________________ 
Endereço: _____________________________________________________________________________________
Bairro_______________________________ Cidade______________________________ CEP__________________
Telefone: ____________________   Celular: ______________________     E-mail____________________________
                                      
ATENÇÃO: 
O(a) aluno(a) que desejar participar do espetáculo, receberá ingressos para vender e cobrir o valor de sua parcela 
referente a sua participação no espetáculo, sujeito à alteração. Maiores informações serão encaminhadas via 
comunicados. 
Após o início das atividades, qualquer solicitação de cancelamento deverá ser feita por escrito na tesouraria antes 
do próximo vencimento, ou seja, até o dia 10 do mês a ser cancelado. Portanto, o(a) responsável deverá 
comparecer para solicitar o cancelamento. O cancelamento realizado não desobriga o(a) contratante da(s) 
parcela(s) anterior(es) em atraso. O não pagamento na data estipulada, acarretará em uma multa no valor de 2% da 
mensalidade e juros de mora no valor de 0,033% ao dia. 
Estou ciente de que a falta de frequência ou a não formalização por escrito do pedido de cancelamento das 
atividades extraclasse não suspende os efeitos do Contrato assinado, permanecendo o valor das parcelas mensais 
até o término da vigência do referido instrumento contratual.  

Data: ___/___/2018.

_______________________________                       ________________________________
Assinatura do Responsável                                               Documento de identidade

ATIVIDADE EXTRACLASSE LA SALLE ABEL



ATIVIDADE EXTRACLASSE LA SALLE ABEL

CURSO DE TEATRO LA SALLE 2018  – FICHA DE INSCRIÇÃO II
(Alunos NOVOS que NÃO estudam no Colégio La Salle Abel)

RECIBO
Recebemos do(a) aluno(a) __________________________________________________ a importância de R$230,00 
(duzentos e trinta reais) referente à 1ª mensalidade do Curso de Teatro La Salle. 
Sob a orientação da Prof.ª Andréa Soares, na sala 243, no horário abaixo.

INSCRIÇÃO REALIZADA NA TURMA
(    ) T2N (2º e 3º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – segundas-feiras, das 17h50 às 19h50  
(    ) T3N (6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – terças-feiras, das 17h50 às 19h50
(    ) T4 (8º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio / Turno manhã) – quartas-feiras, das 14h15 às 
16h15
(    ) T4N (4º e 5º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – quartas-feiras, das 17h50 às 19h50
(    ) T5A (3º ano do Ensino Médio, ex-alunos e pais de alunos) – quintas-feiras, das 18h às 20h 

Niterói, ____ de ________________ de 2018.

Tesouraria


