
 

              CURSO DE TEATRO LA SALLE 2019 – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Eu, ________________________________________________________________, responsável pelo(a) 

                                                                                                                                            (Nome do(a) Responsável) 
aluno(a) ______________________________________________________________ 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, 3º e 4º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – segunda-feira – das 18h15 às 20h15  

(    ) T3 (9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio / Turno manhã) – terça-feira das 14h às 16h  

(    ) T3N (2º, 3º e 4º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – terça-feira das 18h15 às 20h15 

(    ) T4 (7º, 8º e  9º ano do Ensino Fundamental / Turno manhã) – quarta-feira das 14h às 16h 

(    ) T4N (5º e 6º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – quarta-feira das 18h30 às 20h30 

(    ) T5A (Pais de alunos, ex-alunos, colaboradores da Rede La Salle) – quinta-feira 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: ___/___/2019. 

________________________________                                        ________________________________ 
            Assinatura do(a) Responsável                                                               Documento de identidade 
 
 

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

RECIBO 
Recebemos do(a) aluno(a) __________________________________________________ a importância de 

R$240,00 (duzentos e quarenta 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, 3º e 4º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – segunda-feira – das 18h15 às 20h15  

(    ) T3 (9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio / Turno manhã) – terça-feira das 14h às 16h  

(    ) T3N (2º, 3º e 4º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – terça-feira das 18h15 às 20h15 

(    ) T4 (7º, 8º e  9º ano do Ensino Fundamental / Turno manhã) – quarta-feira das 14h às 16h 

(    ) T4N (5º e 6º anos do Ensino Fundamental / Turnos manhã e tarde) – quarta-feira das 18h30 às 20h30 

(    ) T5A (Pais de alunos, ex-alunos, colaboradores da Rede La Salle) – quinta-feira das 18h às 20h  

 

Niterói, ____ de ________________ de 2019. 

 

      Tesouraria 

 


