Rio de Janeiro, julho de 2019.
Caros Responsáveis,
Agradeço sua preferência em confiar a nossa equipe a missão de desenvolver seus filhos em nossas atividades da Happy Code, em seu
segundo ano de parceria com a OLM.
Nosso propósito consiste em desenvolver habilidades cognitivas, como pensamento estruturado, raciocínio logico, foco, concentração,
resiliência, resolução de problemas, criatividade, habilidades tidas como fundamentais para o sucesso de um profissional de um futuro
que já chegou, e que são desenvolvidas em nossas atividades, através da programação de jogos, da construção de protótipos e projetos
de robótica, ou da criação de projetos de vídeos.
Quando estas atividades são executadas de forma contínua, os benefícios se dão em diversas áreas: ciências exatas, relacionamentos
interpessoais, gestão de projetos, trabalhos em grupo, esportes, artes, entre outros. Neste contexto, ao longo dos cursos, são
desenvolvidos projetos de criação de jogos utilizando programação (atividades SCRATCH, GAME LAB, GAME ACADEMY, GAME
CODING), criação de protótipos e projetos de eletrônica (atividades MUNDO MAKER e ROBOTICS), ou projetos de produção, roteiro,
gravação e edição de vídeos (VIDEO LAB) de forma a trabalharmos continuamente o desenvolvimento das habilidades acima descritas.
Para cada inscrição, em cada curso, a Happy Code emite um boleto bancário para o responsável financeiro, referente à cobrança da
taxa de matricula no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Por esta razão, solicitamos que nos sejam fornecidos o nome
completo, CPF e endereço de e-mail dos responsáveis financeiros, para enviarmos a nota fiscal eletrônica comprobatória do
pagamento.
Esta taxa única, além de garantir a inscrição do aluno no curso, dá direito ao mesmo acessar e usufruir do Portal Happy Code, que
oferece diversos benefícios, tais como:
Para alunos dos cursos de programação (SCRATCH, GAME LAB, GAME ACADEMY, GAME CODING): acesso à trilha de aprendizagem
Happy Code, que contém o conteúdo programático das aulas, viabilizando a eventual realização de atividades complementares a serem
feitas em um computador em casa, se o aluno desejar, podendo inclusive dar continuidade a seus projetos salvos em sala de aula e
armazenados no One Drive.
Para alunos VIDEO LAB, MUNDO MAKER e ROBOTICS: total utilização do material necessário para a completa realização dos vídeos,
protótipos e projetos eletrônicos.
Para TODOS os alunos Happy Code, inscritos em qualquer curso:
- Criação de um e-mail para cada aluno @happycodeschool.com
- Licença Microsoft Office 365, com acesso aos softwares Microsoft Word / Excel / Powerpoint (todos online)
- 1 Tb de espaço no One Drive, nuvem de armazenagem da Microsoft, para eventual salvamento de arquivos diversos, ou jogos criados
e salvos em sala de aula.
Por todas as razões acima, explica-se o fato deste boleto bancário ter sido emitido pela Happy Code, e não pela OLM.
Importante: todos os benefícios acima são válidos durante o ano letivo OLM 2019/2020, independente da participação do aluno na
atividade ter sido cancelada, por qualquer motivo. Por esta razão, não fazemos o ressarcimento deste valor em caso de eventual
desistência.
Tão logo o pagamento da taxa seja identificado, enviaremos aos responsáveis financeiros, o acesso do aluno ao portal Happy Code,
com seus devidos logins e senhas primárias, bem como um tutorial de acesso e utilização do portal.
Em caso de eventuais esclarecimentos
botafogo@happycodeschool.com
Sejam muito bem-vindos à Happy Code na OLM!

Rodrigo Moura
Diretor
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