


O Grupo VIVER é uma empresa especializada na organização e
administração de atividades esportivas, recreativas e culturais, focada no
atendimento de grupos escolares. As atividades são selecionadas de
acordo com a faixa etária dos alunos, tendo como parâmetro o Projeto
Pedagógico do Colégio São Domingos. Contudo, é importante esclarecer
que o trabalho realizado no CAC e Barulho Bom têm características
próprias e por isso oferecerá aos alunos diversas práticas corporais e
culturais, a partir de diferentes objetivos como o lazer,
aprendizagem/aperfeiçoamento, experimentação e vivência de
treinamento/competição, sempre numa perspectiva crítica.

1. Inscrições - Serão realizadas EXCLUSIVAMENTE através de
Formulário Online no período de 30/01 à 01/02/2020. Após estas datas
serão aceitas inscrições nas modalidades com vagas remanescentes.

2. Vagas
Os cursos só funcionarão se for atingido o número mínimo de 08 (oito)
inscrições por turma. Máximo por turma = 20 vagas CAC / 4 vagas BB.

3. Critério de Seleção
A Direção do Grupo Viver e Colégio São Domingos optaram pelo seguinte
critério de seleção: ORDEM DE INSCRIÇÃO. Fiquem atentos ao período
de matrículas, pois em alguns grupos as vagas esgotam rapidamente.

4. Uniformes
• Judô – Kimono
• Futsal e Basquete – uniforme de jogo (circular será enviada em março)
• Demais modalidades CAC – uniforme da Escola e tênis
• Confecção Eureka (99436-6373)

5. Informações, Competições e Eventos
Os familiares serão avisados com antecedência (por e-mail e circular
entregue em aula) sobre as atividades extras planejadas, tais como:
amistosos, festivais, campeonatos, apresentações e vivências externas,
além das atividades de encerramento do ano: Graduação de Judô e
Maratona Corporal e Cultural. Serão cobrados à parte da mensalidade os
valores referentes a arbitragem, inscrições em eventos, transporte e/ou
compra de roupa específica (figurino), quando estes forem necessários.

6. Equipe Técnica
Os Professores envolvidos nos projetos CAC e Barulho Bom 2020 são:
Aline Ferraz, Aline Lima, André, Bernardo, Bruna, Celso, Danilo, Douglas,
José Olegário, Lorena, Pedro Paulo, Pedro Tiné, Rafael Marx, Wagner e
Willians. Todos supervisionados pelo Professor Vanderlei Aguiar, Assessor
Pedagógico do Grupo Viver.

7. Equipe de Coordenação
• Douglas Froemming * Barulho Bom * 99910-3337
• Nelson Neto * Pedagógico * 97390-1663
• Philippe (Kazé) * Operacional / Eventos * 97197-2346
• Regina Pardal * Coordenação Geral * 98137-0576

grupoviver@grupoviver.com.br / contato@grupoviver.com.br

8. Calendário - Início das aulas: 03/02/2020 – 2ª feira.
Os projetos CAC e Barulho Bom terão como base o calendário letivo do
CSD.

9. Valores e Formas de Pagamento
As mensalidades poderão ser acertadas através de cheques pré datados
(em até 10 parcelas) ou cartão de crédito/débito (em até 04 parcelas). Não
trabalhamos com pagamentos “mês a mês”. Período para acertos /
efetivação da matrícula: 30/01 à 12/02/2020.

Observação: alunos com mensalidades pendentes  em 2019 somente poderão 
efetuar a matrícula para 2020 após acerto dos débitos.
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