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Nota Cursos Extras Curriculares 2017 

 

São Paulo, 03 de dezembro de 2016 

Prezados responsáveis,  

 

Comunicamos que os Cursos Extracurriculares do Colégio São Francisco Xavier estão passando por 

uma reestruturação para o ano de 2017 e por este motivo gostaríamos de compartilhar algumas novas 

informações para além das que já havíamos exposto. 

Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao Sr. Claudemir Ramos, para quem sempre teremos as 

portar abertas, uma vez que ele conclui sua missão no SANFRA e desejamos a esse colaborador toda a sorte, 

a saúde, a paz e o sucesso em suas novas etapas de vida.  

Como é cada vez mais notório, o SANFRA está em um novo modelo de relações e de gestão. Para 

mais acertar, vamos olhando paulatinamente para a Rede à qual pertencemos – Rede Jesuíta de Educação – 

e, em vias de completar 90 anos de existência (12/03/2018), queremos ir se aprontando-nos para os próximos 

noventa anos e mais, Deus mediante e com a ajuda de todos.  

Pensando nisso e em como podemos melhorar os serviços oferecidos aos nossos Xaverianos, 

decidimos reconfigurar os preços que seriam praticados nos Cursos Extras oferecidos pelo colégio em 2017.  

A realização de nossa 10ª OLISANFRA no ano próximo é para nós e para todos motivo de jubileu e, 

tomado essa como uma das motivações, abrimos diálogos internos para reajustes a menor dos valores que 

seriam praticados em 2017.  

Optamos, assim, que não houvesse um aumento real de valores, mas que o reajuste necessário 

apenas acompanhasse a inflação projetada para o ano mais o dissídio dos professores, para que a oferta seja 

mais economicamente viável a todas as partes envolvidas nos novos processos de aprendizagens que 

queremos oferecer daqui em diante. 

 Dessa forma, o Colégio passará todo o ano de 2017 assumindo os aumentos totais de custos de 

serviços dos Cursos Extras, (quais sejam: aquisição de materiais esportivos, gastos com eletricidade e afins, 

horas extras de funcionários, transporte para competições externas etc.) e, desse modo, também não 

repassará o valor desses custos às famílias.   

Sendo assim, os reajustes ficarão como a seguir: 

 

Valores Infantil I ao 7º ano 8º ano à 3ª série 

Cursos Extras 2016 R$ 110,00 R$ 90,00 

Cursos Extras 2017 (Valor Bruto)  R$ 125,00 R$ 110,00 

Cursos Extras 2017 (Valor Líquido)  R$ 120,45 R$ 98,55 

Cálculo a partir da Projeção de Inflação + Dissídio 9,5% 

 

Outra notícia que nos alegra informar é que, ajustando o quanto nos foi possível, o Colégio continuará 

ofertando para o Xaveriano que fizer duas ou mais modalidades os preços que foram praticados em 2016 

quando de seu segundo ou terceiro cursos. 
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Para efetivarmos essas resoluções, que cremos ser benéficas às famílias mesmo em detrimento do 

Colégio, resolvemos estender o período de rematrícula até 07/12/2016, para os Xaverianos que já fazem as 

atividades extras em 2016.  

Para os demais interessados em participar das modalidades extracurriculares do SANFRA a ficha de 

intenção estará disponível na plataforma Moodle a partir do dia 09.12.2016, devendo ser entregue na secretaria 

até o dia 13.12.2016.   

Que, em seu dia, São Francisco Xavier continue nos ajudando a em tudo mais amar e mais servir aos 

nossos Xaverianos.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Rinaldo B. Melo 

Gerente Administrativo 

 


