
 

TERMO DE ADESÃO - COLÔNIA DE FÉRIAS 2022 

EMPRESAS: SUPER GO CURSO, ESPORTE ARTE, INSALTO BALLET,  

ACADEMIA DE FUTSAL PAULO DE TARSO E EXPERTIZE CURSOS DIGITAIS 
 

Objetivo da Colônia de Férias – Empresas Parceiras 

 
a) Integração social, convívio e socialização;  
b) Aprendizagem através de atividades lúdico pedagógicas;  
c) Promover a autonomia e iniciativa. 

 
HORÁRIO 13/12 15/12 20/12 22/12 

Somente para crianças 
de 7 a 10 anos 

Somente para crianças 
de 7 a 10 anos 

Crianças de 5 a 10 anos Crianças de 5 a 10 anos 

8H ÀS 
8H40 

SUPER GO 

CONTACAO DE 
HISTÓRIA E 

DEGUSTAÇÃO 

SUPER GO 

JARDINAGEM 

SUPER GO 

CAÇA AO TESOURO 

SUPER GO 

TWISTER 
 

8H40 ÀS 
9H20 

ESPORTE ARTE 

KARATÊ 
FUNCIONAL/DEFESA 

PESSOAL 

ESPORTE ARTE 

KARATÊ FUNCIONAL/ 
DEFESA PESSOAL 

ESPORTE ARTE 

KARATÊ FUNCIONAL/ 
DEFESA PESSOAL 

ESPORTE ARTE 

KARATÊ FUNCIONAL/ 
DEFESA PESSOAL 

9H20 AS 
9H40 

LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

9H40 ÀS 
10H20 

ACADEMIA PAULO DE 
TARSO 

FUTSAL 

ACADEMIA PAULO DE 
TARSO 

FUTSAL 

ACADEMIA PAULO DE 
TARSO 

FUTSAL 

ACADEMIA PAULO DE 
TARSO 

FUTSAL 

INSALTO 

OFICINA MIX 
BALLET/JAZZ/DANCE 

 

INSALTO 

OFICINA MIX 
BALLET/JAZZ/DANCE 

 

INSALTO 

OFICINA MIX 
BALLET/JAZZ/DANCE 

 

INSALTO 

OFICINA MIX 
BALLET/JAZZ/DANCE 

 

10H20 AS 
11H 

EXPERTIZE  
DIGITAL 

OFICINA MAKER 

EXPERTIZE DIGITAL 

OFICINA MAKER 

EXPERTIZE DIGITAL 

OFICINA MAKER 

EXPERTIZE DIGITAL 

OFICINA MAKER 

 

 

CONDIÇÕES: 

 
Ao realizar a matrícula através do preenchimento e envio do formulário on line de adesão, bem como 
efetivação do pagamento em espécie ou pix para participação nas oficinas, os pais e/ou responsáveis pelas 
crianças declaram estar de acordo com as condições gerais de matrícula constantes nesse regulamento, 
das quais tem ciência abaixo: 

 Todas as oficinas serão realizadas nas dependências do Colégio Vitória-Régia, escola 
parceira.Rua Antônio Cândido Lima, 130, Cabula. Salvador – Bahia. 

 Os pais e/ou responsáveis se comprometem a comparecer com a(s) criança(s) no horário indicado 
para o início das atividades e a obedecer ao horário proposto de de meia diária (8h às 11h) das 
oficinas contratadas; 

 Só será permitido a participação/matrícula de crianças de 5 a 10 anos em decorrência das 
atividades propostas a este público-alvo, conforme dias designados acima; 

 A programação das oficinas será divulgada conforme iniciativa das empresas parceiras, ficando 
os pais e/ou responsáveis cientes que poderá haver eventuais alterações provocadas por 
problemas alheios à vontade das empresas parceiras; 

 Os pais e/ou responsáveis se comprometem a identificar devidamente os pertences da(s) 
criança(s), bem como a trazer o lanche de casa. 

 O número de vagas disponíveis para cada dia de realização das oficinas são 15 participantes. O 
número mínimo para execução das oficinas será de 10 crianças participantes. 

 O investimento para participação nas oficinas será no valor de R$50,00 (cinquenta reais) por 
diária, conforme dias acima, no horário de 8h às 11h. O pagamento deverá ser feito em espécie 



ou pix até 24h antes da realização da oficina. Dados Financeiros: Pix: 
coloniaparceiros@gmail.com. Espécie: procurar Cícero no stand da escola. 

 Caso haja desistência, os pais e/ou responsáveis deverão comunicar até 24h antes da data de 
início realização das oficinas. O ressarcimento será de 100%. Desistências sinalizadas no dia do 
evento, o ressarcimento será somente de 50% do valor investido; 

 As empresas parceiras se reservam ao direito de cancelar a qualquer tempo as oficinas, sob 
condição de devolução de 100% do valor investido pelos pais e/ou responsáveis, bem como aviso 
prévio de 24h à realização das atividades; 
 

 Em caso de doença, mal-estar ou acidente que necessite de atendimento médico-hospitalar à 
criança, as empresas parceiras entrarão em contato com os respectivos pais e/ou responsáveis 
para dar-lhe ciência da situação e com este definir o melhor encaminhamento para o caso. Não 
conseguindo entrar em contato e sendo necessário, as empresas parceiras providenciarão o 
encaminhamento da criança aos hospitais ou prontos-socorros de sua confiança. 

 Fica autorizada a veiculação de eventuais registros ou fotografias relacionados ao aluno ou à sua 
imagem, em que figurem a prática de atividades constantes da Colônia de Férias, visando a 
divulgação dos serviços educacionais e suas atividades realizado pelo pelas empresas 
participantes, junto ao corpo docente, discente e à comunidade. Em nenhuma hipótese poderá a 
imagem da criança ser utilizada de maneira contrária à moral, aos bons costumes ou à ordem 
pública. 

 

 As partes acordam que os direitos e obrigações pactuados neste regulamento não são passíveis 
de transferência a quaisquer terceiros, no todo ou em parte, inclusive qualquer título de crédito, 
salvo se por elas for prévia e expressamente acordado. 

 
Informações: coloniaparceiros@gmail.com 
Telefone: 71-98177-2072 (somente whatsapp) e 71-3257-8282, ramal 8277. Cícero. 
Dados Financeiros:  
Pix: coloniaparceiros@gmail.com. 
Espécie: procurar Cícero no stand da escola. 
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