Belo Horizonte, 22 de março de 2018.
Prezadas famílias ou responsáveis,
Visando ao crescimento integral dos nossos alunos, buscando a motivação e a valorização deles em todos os
aspectos, demos início, no dia 12 de março, ao NECIC - Núcleo de Esportes e Cultura do Colégio Imaculada Conceição.
Acreditamos que o incentivo à prática de atividades físicas, esportivas e culturais pode proporcionar maior socialização,
inclusão e desenvolvimento das crianças e jovens.
Para que tudo transcorra da melhor maneira,seguem algumas informações importantes:
 O valor da mensalidade de março será proporcional à data de início das aulas.
 Apenas os alunos que foram matriculados até o dia 27/02 e, cujas turmas tenham sido formadas, receberão,
gratuitamente, um uniforme padrão do NECIC ( short e camiseta). Para cada modalidade em que o aluno foi
matriculado,ele receberá um uniforme.
 Os uniformes específicos de cada modalidade serão de uso obrigatório, visando à organização e à segurança das
crianças e jovens e devem ser adquiridos pelo aluno.
 Os pedidos/autorizações devem ser entregues na Comunitária, para a geração dos boletos. A retirada do
uniforme deverá ser feita mediante assinatura do(a) aluno(a) e pagamento confirmado.
 A entrega do uniforme será feita em até 15 dias úteis após a solicitação.
Valores:
Kit de blusa e short masculino/feminino= R$ 60,00
Kimono = R$ 150,00 com o patch do NECIC
Conjunto Ballet/Jazz = R$ 75,00

Valores:
Touca de natação=R$ 20,00
Somente o patch para o kimono = R$ 20,00

 Favor preencher o canhoto abaixo, especificando o tamanho e a quantidade dos materiais que deseja
adquirir.
Agradecemos a colaboração de todos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sérgio Martins Duarte
Virginia Gris Ceolin
Diretor
Coordenadora Pedagógica /Vice-diretora
**************************************************************************************************
Desejo adquirir para o (a) aluno (a)__________________________________da___( série)____(turma) do turno
da__________________ os seguintes materiais:
( ) touca para natação: tamanhos P, M, G. Tamanho e quantidade escolhidos:_______________________________
( ) kit de blusa e short feminino:tamanhos de 2 a 16 anos- Tamanho e quantidade escolhidos:__________________
( ) kit de blusa e short masculino:tamanhos de 2 a 16 anos- Tamanho e quantidade escolhidos:_________________
( ) Conjunto de Collant + Saia para Ballet e Jazz: tamanhos de 2 a 16 anos-Tamanho e quantidade escolhidos:_______
( ) kimonos nas opções branca ou azul. de acordo com o peso da criança, com o patch do NECIC.
Cor, tamanho/peso e quantidade escolhidos: ____________________________________________________________
( ) somente o patch do NECIC para ser costurado no kimono.

Assinatura do responsável_________________________________Telefone:________________________

