
 

 REGULAMENTO - FÉRIAS DIVERTIDAS  
 
De 13/01/2020 a 24/01/2020 das 13h às 17h30, o Claretiano – Colégio realizará o              
evento Claretiano Férias Divertidas. Serão atividades educativas e recreativas para          
crianças de 04 a 12 anos, que acontecerão nas instalações do Claretiano – Colégio,              
localizado na Avenida Santo Antônio Maria Claret, 1724, Cidade Claret, em Rio            
Claro/SP. As atividades serão realizáveis mediante inscrição (pelo site         
claretianocolegio.com.br/rioclaro/ferias) e pagamento (no caixa da Instituição). Para        
tanto, os responsáveis devem estar de acordo com o seguinte regulamento: 
 
OBJETIVO 
O evento foi idealizado pelo Claretiano – Colégio, a fim de integrar crianças em              
atividades educativas e recreativas durante as férias escolares. 
 
PODEM PARTICIPAR 
Crianças de 04 a 12 anos. Vagas limitadas por atividade. Serão disponibilizadas 20             
vagas por dia para crianças de 04 a 06 anos e 25 vagas por dia para crianças de 07                   
a 12 anos. 
 
INSCRIÇÃO 
Para se inscrever no evento, acesse claretianocolegio.com.br/rioclaro/ferias       
(inscrições apenas via internet). Em seguida, o pai ou responsável da(s) criança(s)            
deverá se apresentar no Caixa da Instituição com o nome da(s) criança(s), do             
responsável e o e-mail cadastrado no site, para efetuar o pagamento e garantir a              
vaga.  
Público externo deve imprimir e preencher a ficha médica disponibilizada na           
inscrição e entregar na Secretaria do Colégio no dia do pagamento. 
 
PAGAMENTO 

● Público externo: 40,00 reais (diária) 
● Alunos regulares do Claretiano - Colégio: 30,00 reais (diária) 

○ No valor está incluso o lanche. 
○ O pagamento das atividades deverá ser feito em espécie. 

 
DESCONTO 

● O aluno Claretiano que convidar um amigo de outra escola ganha 10% de             
desconto na diária e o amigo também, desde que a inscrição seja feita             
conjuntamente. 

○ O desconto só será concedido mediante a apresentação da ficha impressa que            
comprove a inscrição do aluno e seu amigo. 

 
 



 

DESISTÊNCIA 
Em caso de desistência: 

● Diária: o valor de diárias únicas não será devolvido; 
● O responsável que desistir da compra de mais de uma diária seguida deverá             

informar a coordenação do projeto para solicitar reembolso. 
 
PONTUALIDADE 
A entrada e saída do evento acontecerá no Pátio Central da Instituição, onde os              
participantes e responsáveis receberão pulseiras de identificação e serão orientados          
pelos coordenadores do projeto. Tolerância de atraso: para o início das atividades            
até às 13h15 e na saída até às 17h45. 
 
UTILIZAÇÃO DE IMAGEM 
Durante o evento, haverá cobertura jornalística para a divulgação da atividade em            
mídia impressa e digital e televisão. Portanto, pais e responsáveis concordam em            
ceder a imagem dos participantes nos veículos de comunicação utilizados pelo           
Claretiano. 
 
PROGRAMAÇÃO 
A programação será diária e poderá ter, entre outras, as seguintes atividades:            
Games, Ciência é Show, Desenho, Robótica, Gincana, Caça ao Tesouro, Música,           
Esportes, English Show, Horta, Música, Digital Action, Culinária, Teatro e muito           
mais. 
 
VESTIMENTA 
Utilizar traje esporte e tênis para as atividades. 

Atenciosamente, 
Claretiano - Colégio 

Em caso de dúvidas ou informações, ligue (19) 2111-6015 


