
Investimentos
• Meio período  Matutino: das 7h às 12h20.
  Vespertino das 12h20 às 17h40. 
Incluso o lanche da manhã ou da tarde, de acordo com o período escolhido, 
almoço e todas as atividades da semana.
1 semana – R$ 538,00
2 semanas – R$ 755,00
3 semanas – R$ 972,00

• Período integral: das 7h às 17h40. 
Inclusos os lanches da manhã e da tarde, almoço e todas as atividades da 
semana.
1 semana – R$ 800,00
2 semanas – R$ 1.150,00
3 semanas – R$ 1.640,00

• DIÁRIAS EXTRAS: Com lanche, almoço e atividades do dia escolhido 
Meio período: R$ 110,00 
Período integral: R$ 140, 00 
 Qualquer dúvida, entrar em contato com o setor de protocolo ou com a 
coordenadora do contraturno Jaqueline. 
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Pedimos a sua atenção para os itens utilizados na Colônia de Férias:
    1 nécessaire com escova de dente, creme dental, fio dental, pente ou escova e uma toalhinha de 
rosto; 1 troca de roupa (camiseta, calça ou bermuda. Não precisa ser uniforme).
   Para as crianças do Infantil 1 e 2, pedimos que a família encaminhe o kit de higiene completo, com 
sabonete, xampu, condicionador, pomada antiassadura, fraldas descartáveis, se necessário, e lencinho 
umedecido.
    Os alunos que participarem das atividades aquáticas deverão trazer na mochila: maiô ou sunga, 
touca, óculos, toalha, sabonete, pente, xampu, roupão e um saco plástico para as roupas molhadas.
      Durante a Colônia de Férias, as crianças poderão vir sem uniforme. 

Familiares e amigos dos 
nossos alunos são muito 

bem-vindos a participar da nossa colônia. Convide-os!!

Atencionsamente,

Senhores pais e responsáveis,

O Colégio Maria Imaculada (CMISP), em parceria com a Academia CEMI, realizará a Colônia de Férias 2019, de 1º a 19 
de julho, provendo a todos que participarem um período de experiências de integração social, cultural, esportiva e 
de lazer, sempre acompanhadas pela ação educativa. Vamos usar o nosso espaço para garantir a diversão dos 
nossos alunos no período das férias escolares!
As inscrições poderão ser feitas no setor de protocolo do colégio, no período de 29/5 até 19/6, impreterivelmente. 
As famílias que não puderem comparecer ao protocolo poderão enviar o formulário de inscrição de pagamento via 
agenda. A partir desta data, para melhor organização, não mais aceitaremos inscrições.
É importante saber que: 
     Os alunos ficarão sob a responsabilidade das educadoras do contraturno e das auxiliares do Infantil / 1º ano. 
Durante as atividades esportivas serão acompanhados por educadores do CEMI.
     Em atividades que serão realizadas fora do Colégio, os alunos serão acompanhados pela coordenadora da 
colônia de férias, educadores citados acima e monitoria especializada.
     Todas as refeições, salvo as que já constarem nos passeios, serão oferecidas pela Sanutrin.
     A entrada e saída serão feitas pela recepção da Academia CEMI. Abaixo informamos os horários: 
Entrada período matutino e integral: 7h às 8h30
Saída matutino: 12h20 às 13h 
Entrada vespertino: 12h20 às 13h20
Saída vespertino e integral: 17h40 com tolerância até às 18h


