
 
 

 
 
 

 

 

INSCRIÇÕES PARA OFICINAS DE ROBÓTICA 

 

 Senhores Pais, 

 

Informamos que as inscrições para as Oficinas de Robótica terão início no dia 15 de agosto a partir das 8h e 

encerramento no dia 18 de agosto às 23h59min, com oferta de 120 vagas, distribuídas em 08 (oito) turmas de 

15 (quinze) alunos em cada uma.  

  

O aluno interessado em participar dessa atividade deverá fazer a sua inscrição acessando o site do Colégio: 

www.diocesano.g12.br no link inscrições para Oficinas de Robótica até o dia 18 de agosto de 2016. 

 

Etapas da Inscrição 

 

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição que devem ser feitas conforme etapas a seguir: 

 

1ª etapa - Entrar no site do Colégio: www.diocesano.g12.br no link inscrições para Oficinas de Robótica. 
- Como Acessar: 

 Número da matrícula do aluno (Identificado no alto da página); 

 Data de nascimento do aluno. 
 
2ª etapa – Preencher os campos escolhendo a turma, dia e horário de sua preferência (conforme quadro anexo); 
 
3ª etapa – Fazer a impressão do Boleto Bancário; 
 
4ª etapa – Pagar até a data de vencimento 18/08/2016 (nas casas lotéricas, PAG Contas e bancos). 
 

Atenção! 

 Caso não seja efetuado o pagamento da inscrição até a data do vencimento, 18/08/2016, será entendido 

como desistência da vaga. 

 O valor da inscrição é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por semestre. 

 O início das aulas será dia 22 de agosto de 2016, obedecendo à ordem das turmas e horários. 

 As aulas de Robótica acontecerão no turno oposto ao das aulas normais. 

 

Obs. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria do Colégio no período de inscrição 

para quaisquer esclarecimentos surgidos no processo de inscrição das oficinas. 

 

Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica 

 

 



 
 

 
 
 

ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS E HORÁRIOS DAS OFICINAS DE ROBÓTICA– 2º SEMESTRE 
MANHÃ 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h Avançado 
5º ao 9º ano para alunos 
que realizaram Oficina de 

Robótica Intermediário 

 Intermediário 
2º ao 4º ano para 

alunos que realizaram 
Oficina de Robótica 

Básico 

  

7h50 Avançado 
5º ao 9º ano para alunos 
que realizaram Oficina de 

Robótica Intermediário 

 Intermediário 
2º ao 4º ano para 

alunos que realizaram 
Oficina de Robótica 

Básico 

  

8h40      

10h     Básico 
Para alunos que 
não realizaram 

Oficina de 
Robótica 

10h50     Básico 
Para alunos que 
não realizaram 

Oficina de 
Robótica 

 
TARDE 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13h30    Básico 
Para alunos que não 
realizaram Oficina de 

Robótica 

Básico 
Para alunos que não 
realizaram Oficina de 

Robótica 
14h20  Avançado 

5º ao 9º ano para 
alunos que realizaram 

Oficina de Robótica 
Intermediário 

 Básico 
Para alunos que não 
realizaram Oficina de 

Robótica 

Básico 
Para alunos que não 
realizaram Oficina de 

Robótica 

15h10  Avançado 
5º ao 9º ano para 

alunos que realizaram 
Oficina de Robótica 

Intermediário 

 Intermediário 
2º ao 4º ano para 

alunos que realizaram 
Oficina de Robótica 

Básico 

Intermediário 
2º ao 4º ano para 

alunos que realizaram 
Oficina de Robótica 

Básico 
16h30    Intermediário 

2º ao 4º ano para 
alunos que realizaram 

Oficina de Robótica 
Básico 

Intermediário 
2º ao 4º ano para 

alunos que realizaram 
Oficina de Robótica 

Básico 
      

 


