
LABORATÓRIO DE QUÍMICA – INFORMAÇÕES
(9º ano do Ensino Fundamental)

O Laboratório desperta o interesse do aluno para técnicas e fenômenos ligados à disciplina química. Como ciência 
basicamente experimental, o aluno que cursa a oficina tem uma melhor oportunidade de visualização dos fenômenos 
químicos, pois tem a oportunidade de realizar os experimentos que atendem à disciplina teórica.

INSCRIÇÕES
Período: de 26 a 28/02 das 7h às 18h.

Local: Salão do Centro Cultural

NORMAS ESTIPULADAS PARA LABORATÓRIO
1) Após o preenchimento das vagas previstas, as inscrições serão encerradas. Formaremos turmas com o mínimo de 15 
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.
2) Os pagamentos serão realizados via cheques em 2 parcelas (1 + 1) de R$239,00, com vencimento para o dia da 
inscrição e outro para o dia 10 de agosto de 2018.
3) Após o início das atividades, qualquer solicitação de cancelamento deverá ser feita por escrito, até o dia 05/07/18, no 
Apoio Pedagógico. Portanto, o responsável deverá comparecer para solicitar o cancelamento.  

INÍCIO DAS ATIVIDADES
Laboratórios: 
- Grupo I – na semana de 12 de março de 2018
- Grupo II – na semana de 19 de março de 2018.
- Grupo III – na semana de 12 de março de 2018.

Local: Laboratório de Química do Prédio do Ensino Médio. 

Informações complementares – Apoio Pedagógico – Telefone: 2195-9823

ATIVIDADE EXTRACLASSE LA SALLE ABEL



LABORATÓRIO DE QUÍMICA – FICHA DE INSCRIÇÃO
(9º ano do Ensino Fundamental)

Eu, __________________________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a) 
     (Nome do(a) Responsável)
________________________________________________________do 9º ano de escolaridade, turma ___, confirmo a 
inscrição no Laboratório de Química sob a orientação do Prof. Alexandre Reis , no horário abaixo:

Segundas-feiras (aulas quinzenais) – Laboratório do EM – Grupo I ou Grupo II
(    ) 13h30 às 14h30
Terças-feiras (aulas quinzenais) – Laboratório do EM – Grupo III
(    ) 18h45 às 19h45
                                                                                                                               

INSCRIÇÕES
Local: Laboratório de Química – Prédio do Ensino Médio

Investimento: 2x R$239,00 (cheques para o dia da inscrição e para 10/08/18)
Lista de Material: jaleco.

ATENÇÃO:
Após o início das atividades, qualquer solicitação de cancelamento deverá ser feita por escrito no Apoio Pedagógico, até 
o dia 05/07. Portanto, o responsável deverá comparecer para solicitar o cancelamento.
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$478,00 
(quatrocentos e setenta e oito reais) referente às atividades de Laboratório de Química (1º e 2º semestre).

INSCRIÇÃO REALIZADA NA
Segundas-feiras (aulas quinzenais) – Laboratório do EM – Grupo I ou grupo II
(    ) 13h30 às 14h30

Terças-feiras (aulas quinzenais) – Laboratório do EM – Grupo III
(    ) 18h45 às 19h45                    

Niterói, ____ de ________________ de 2018.

Tesouraria

ATIVIDADE EXTRACLASSE LA SALLE ABEL


