CONDIÇÕES GERAIS DO CURSO DE PORTUGUÊS
DO BRASIL E CULTURA BRASILEIRA PARA
CRIANÇAS
ESCOLA DE LINGUAS DA ASSOCIAÇÃORAÍZES

2017-2018
IDADE

Cursos para crianças e adolescentes de 4 a 15 anos.

ORGANIZAÇÃO

O Curso de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira é organizado pela Associação
Raízes e aberto a crianças de origem brasileira ou interessadas em aprender o
português do Brasil. A formação das turmas leva em conta a faixa etária e, quando
possível, o grau de conhecimento da língua portuguesa de cada aluno. Cada classe
é composta em média de 10 alunos. A duração da aula é de 2 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As fichas de inscrição devem ser enviadas à Associação Raízes até 31 de agosto
de 2017. Em casos excepcionais , aceitaremos a matrícula depois do prazo. Para
tal, favor entrar em contato com a administração pelo telefone 022/321.00.40 ou
pelo e-mail : escola-infantil@raízes.ch

TAXAS

A) O valor da taxa anual é de CHF 250.-. Neste valor está incluso o custo do
material escolar.
A matrícula será oficializada mediante o pagamento da primeira parcela da
taxa de inscrição. Uma fatura será enviada pelo correio após o pedido de
inscrição.
A anuidade pode ser paga integralmente ou em duas parcelas:
•
•
•

50% do valor da taxa anual (CHF 125.-) até o dia 1 setembro de 2017
o restante ( CHF 125.-) deverá ser pago até o dia 1 de novembro de 2017
Desconto para irmãos : CHF 225.- para o segundo filho e CHF200.- para o
terceiro filho

Garanta a vaga para seu filho pagando a primeira parcela o mais cedo
possível.
B) Todo aluno inscrito se compromete a pagar a anuidade integral do curso. Em
caso de desistência do curso, a Escola deverá ser avisada imediatamente para
liberar a vaga para outra criança.
Importante : Nosso objetivo é que todas as crianças possam frequentar nossos
cursos de língua e cultura. Em caso de dificuldade financeira, um acordo pode ser
estabelecido com a diretoria, que tratará cada pedido com discrição. Para formular o
pedido, favor entrar em contato por tel. 022/321.00.40 ou e-mail escolainfantil@raizes.ch
DATAS

Início dos cursos : quarta-feira dia 20 de setembro de 2017. Férias escolares e
feriados seguem geralmente o calendário escolar oficial do cantão de Genebra.
Genebra, Maio de 2017
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