
Regulamento das Atividades Complementares 2019 

Ensino Fundamental 2 e Médio 

 

Período: 

1º semestre: de 31/01/2019 a 28/06/2019 

2º semestre: de 01/08/2019 a 12/12/2019 

Obs.: as matrículas das atividades complementares são anuais; 

alunos(as) já matriculados(as) no 1º semestre permanecem 

matriculados(as) no semestre subsequente. 

 

Valores e formas de pagamento: 

O valor de cada atividade está informado na lista das atividades 

complementares que pode ser consultada na área restrita para famílias 

do site do colégio (Somos Anglo 21) e no aplicativo.  

 

O valor refere-se à mensalidade multiplicada por 10 parcelas mensais 

(sendo que os meses de fevereiro e dezembro serão cobrados a metade 

do valor e os meses de março a junho e agosto a novembro o valor 

integral). 

 

A cobrança das parcelas mensais será enviada ao responsável financeiro 

do aluno via boleto bancário por volta do dia 20 do mês anterior. 

 

Inscrições para 2019 

De 29 de novembro até 07 de dezembro de 2018, exclusivamente 

através do link enviado via comunicado no aplicativo do Colégio 

as solicitações de inscrições poderão ser realizadas. 

 

Após realizada a solicitação de inscrição no link, a confirmação de 

matricula será enviada por e-mail.   

 

Se a atividade desejada estiver com o limite de vagas esgotado, 

ainda assim é possível fazer a inscrição para a lista de espera e esta 

informação será comunicada no e-mail de confirmação. 

 

Caso não receba essa confirmação de matrícula no período 

indicado, entre em contato por e-mail 

(camila.damasceno@colegioanglo21.com.br) ou pelo telefone 

3878-6770 (Camila). 

 

 



Importante 

Quórum mínimo: as atividades que não tenham atingido o número 

mínimo de inscritos estipulado até o dia início de março poderão ter 

suas aulas descontinuadas a partir de março. 

 

Condições Gerais 

Só poderão participar das aulas os alunos inscritos e cujos nomes 

estiverem na lista de presença.  

 

Inscrições ao longo do ano 

Novas inscrições devem ser realizadas pessoalmente na Secretaria 

do Colégio preenchendo o formulário de solicitação de inscrição na 

atividade complementar. 

 

Após a solicitação de inscrição, será enviada uma confirmação de 

matrícula para o e-mail informado no formulário de inscrição, 

observando os seguintes critérios: 

• Para inscrições recebidas na 1ª quinzena do mês (exceto em 

janeiro, julho e dezembro), as confirmações serão enviadas em 

até 3 (três) dias uteis e o aluno poderá frequentar as aulas 

imediatamente após o recebimento da confirmação de 

matrícula. 

• Para inscrições recebidas na 2ª quinzena dos meses que há 

atividades complementares, as confirmações serão enviadas 

em até 3 (três) dias uteis e o aluno deve aguardar o início do 

mês seguinte para frequentar as aulas. 

Caso não receba essa confirmação de matricula, solicitamos entrar 

em contato por e-mail 

(camila.damasceno@colegioanglo21.com.br) ou pelo telefone 

3878-6770 (Camila).  

 

Cancelamentos 

Todo cancelamento deve ser feito pessoalmente na Secretaria do 

Colégio preenchendo o formulário de solicitação de cancelamento 

na atividade complementar até a 1ª quinzena de cada mês. Após 

esse período, só será efetuado no mês seguinte. O não 

comparecimento às aulas não exclui a cobrança. Também para os 

cancelamentos será enviado um e-mail de confirmação. 

 

 

 



Aulas experimentais 

Os prazos para inscrições e cancelamentos nas Atividades 

Complementares permitem que os alunos assistam a uma aula no 

início de cada mês. Para tal, é necessário enviar um e-mail para 

(camila.damasceno@colegioanglo21.com.br) sinalizando a 

modalidade e aguardar a confirmação de participação na 

modalidade para uma aula experimental. 

 

Somente alunos devidamente inscritos e cujos nomes estiverem na 

lista de presença poderão participar das aulas. 

 

 

Comunicados sobre Atividades Complementares entre as famílias e 

a escola 

Solicitações deverão ser enviados via canal de atendimento do 

aplicativo ou e-mail para as auxiliares de Coordenação Pedagógica 

do segmento até 1 (uma) hora antes do término do período regular. 

Dessa forma, garante-se que os recados e as providências solicitadas 

sejam tomadas. 

 

Ensino Fundamental 2: Vânia (vania.lima@colegioanglo21.com.br). 

Ensino Médio: Ana Paula (ana.oliveira@colegioanglo21.com.br). 

 

Direitos e deveres e Guia de Convivência 

Por tratar-se de atividade acadêmica, o regulamento do Guia de 

Convivência vigorará normalmente durante as Atividades 

Complementares. 

 

A participação nas Atividades Complementares quando o aluno não 

tenha comparecido às aulas do período regular estará sujeita à 

apresentação de um documento que justifique o atraso (atestado 

médico, comunicado prévio ou justificativa posterior dos 

responsáveis na agenda) 

 

Participação dos Pais 

Assim como no período regular, não é permitida a presença dos pais 

durante as aulas.  
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