CONDIÇÕES GERAIS DO ATELIÊ SEMENTE
ASSOCIAÇÃO RAÍZES

SEMENTE 2019-2020
IDADE

Ateliê para crianças de 2 anos e meio a 4 anos.

ORGANIZAÇÃO

O Ateliê é organizado pela Associação Raízes e aberto a crianças de origem
brasileira ou interessadas na vivência da cultura brasileira e interação na língua
portuguesa. Os objetivos principais do Ateliê são: estimular a comunicação na
língua portuguesa, proporcionar imersão na cultura brasileira, promover situações
de interação do cotidiano, e desenvolver atividades lúdicas orais (músicas, histórias,
jogos e brincadeiras). O grupo é composto por, no máximo, 10 crianças. A duração
do ateliê é de 1h30 semanais.

INSCRIÇÃO

As fichas de inscrição devem ser enviadas à Associação Raízes até 30 de junho
de 2019.
Garanta a vaga do seu filho enviando a ficha de inscrição o mais cedo
possível.

TAXAS

A) O valor da taxa anual é de CHF 520.-. Neste valor está incluso o custo do
material escolar.
Uma fatura será enviada pelo correio após o pedido de inscrição.
A anuidade pode ser paga integralmente ou em 4 parcelas:
•

•

•

À vista com 10% de desconto, ou seja, CHF 468.- até 30.08.2019.
O valor cobre a integralidade do ano letivo, e não haverá reembolso parcial
em caso de desistência, salvo se devidamente documentado como
desistência por força maior.
Em quatro parcelas de CHF 130.- em 30.08, 30.10, 30.12 e 28.02
Uma vez iniciado o ano letivo, os pais ou responsáveis se comprometem a
pagar todas as parcelas mesmo em caso de desistência, salvo se
devidamente documentado como desistência por força maior.
Desconto para irmãos: CHF 468.- para o segundo filho e CHF 416.- para o
terceiro filho.

B) Taxa de desistência: em caso de desistência do curso entre a inscrição e o
início das aulas, os pais ou responsáveis se comprometem a pagar uma taxa
administrativa de CHF 50.-.
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 total discrição.
Caso tenha qualquer dúvida, por favor entrar em contato com a administração pelo
telefone 022/321.00.40 ou pelo e-mail : escola-infantil@raízes.ch
DATAS

Início dos cursos: quarta-feira dia 18 de setembro de 2019. Férias escolares e
feriados seguem geralmente o calendário escolar oficial do cantão de Genebra.
Genebra, abril de 2019.
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