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PALAVRA DA DIREÇÃO 
 

Mal o ano 2020 começou e todos fomos pegos com a 

notícia de um novo vírus, que estava afetando o mundo e em 

março, o Novo Corona vírus, também estava mudando as coisas 

aqui no Brasil. 

O governo determinou que todos ficássemos em casa e 

que as escolas deveriam se preparar para continuar oferecendo as 

aulas, porém de forma on-line.  

Mesmo sem preparação prévia da nossa equipe, 
permanecemos com o nosso trabalho de qualidade, oferecendo várias 

possibilidades de aprendizagem para que todos fossem atendidos  
Não foi fácil para a direção, para os professores, alunos e 

pais que reinventamos a educação e precisamos encontrar novas 

formas na rotina, para dar apoio aos alunos e filhos nesse 

momento de grande desafio.  

Um período de adaptação às novas mudanças para todos. 

Sairemos dessa mais fortes, mais maduros, com experiências 

para contar e muitas coisas para mudar. 

Agora o desafio é retornar e recomeçar. Um novo ano se 

iniciará e nosso desejo é que FAÇAMOS ISSO JUNTOS, como 

uma família que sempre fomos. Buscando novas formas de 

educar com qualidade, com esperança no futuro de sucesso dos 

nossos alunos e filhos. 

Muito obrigado a todos que ficaram conosco até aqui. 

Aprendemos que JUNTOS somos mais fortes e que JUNTOS 

faremos de 2021 um ano novo melhor, produtivo e feliz! 
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Garanta o valor da mensalidade 

de 2018 em 2021 pagando a 1ª 

das 13 mensalidades à vista, do 

dia 01/10 até o dia 10/12/2020. 
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Confira os valores especiais de 2018 para 2021! 

Valores das mensalidades de Dezembro/2020 a Dezembro 

de 2021! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuidade R$5369,00 

1ª de 13 (Dez.)  R$ 413,00  

e de Jan. a Dez.  

R$ 398,00 

ATENÇÃO! 
 

Os valores são para as renovações feitas à vista, de 10/10 

a 10/12/2020 com próximos vencimentos a partir de 

Jan/21, pagando até dia 05 de cada mês! 
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ATENÇÃO! 
 

Os valores são para as renovações feitas à vista, de 10/10 

a 10/12/2020 com próximos vencimentos a partir de 

Jan/21, pagando até dia 05 de cada mês! 
 

Anuidade R$ 5173,09 

1ª de 13 (Dez.) R$ 397,90 

e de Jan. a Dez.  

R$ 382,90 
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ATENÇÃO! 
 

Os valores são para as renovações feitas à vista, de 10/10 a 

10/12/2020 com próximos vencimentos a partir de Jan/21, 

pagando até dia 05 de cada mês! 
 

Anuidade R$ 5860,92 

1ª de 13 (Dez.) R$ 450,85  

e de Jan. a Dez.  

R$ 435,85 
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Anuidade R$ 7031,44 

1ª de 13 (Dez.) R$ 540,90  

e de Jan. a Dez.  

R$ 525,90 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO! 
 

Os valores são para as renovações feitas à vista, de 10/10 a 

10/12/2020 com próximos vencimentos a partir de Jan/21, 

pagando até dia 05 de cada mês! 
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 A anuidade é dividida em 13 vezes. Faça dessa 

forma e garanta a mensalidade com desconto, da 

tabela de 2018 em 2021! 
 
 Preencha o contrato on-line e compareça à 

secretaria para reservar a vaga do (a) aluno (a) 

pagando a 1ª mensalidade das 13 e para assinar 

o Contrato de Prestação de Serviços de 2021, do 

dia 10/10 até o dia 10/12 de 2020.   
 

 Alunos novos também terão direito à promoção. 
 

 Os valores especiais só são válidos para quem 

estiver em dia com as mensalidades de 2020 e para 

quem quitar a 1ª mensalidade até dezembro/2020. 
 

 As turmas só serão formadas com no mínimo 15 

alunos pagantes e somente após o preenchimento 

das vagas no 1º turno abriremos vaga para o 2º 

turno. 
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 O desconto na mensalidade será até o dia 05 de 

cada mês. Do dia 06 ao dia 20 será cobrado o 

valor normal da tabela. Após o dia 20 será 

cobrado o valor normal + as taxas. 
 

 Os valores das mensalidades de 2021 estão 

com desconto de R$ 15,00 pagando até o dia 05 

de cada mês. 
 

 Há um desconto a mais de R$15,00 a partir do 

2º filho, do segmento mais novo. 
 

 Não haverá alteração para data de pagamento 

com desconto. 
 

 Lembrando que todo tipo de pagamento poderá 

ser feito somente nos bancos e lotéricas. 
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Quando acontecer do (a) aluno (a) precisar frequentar a aula usando 

outro calçado por causa de pé machucado ou ter a necessidade de usar 

outra roupa sem ser o uniforme, por graves motivos, favor informar a 

coordenação o ocorrido e obter autorização, antes do (a) aluno (a) 

entrar no colégio. 
 
 
 

É extremamente proibida a entrada dos pais, responsáveis e 

alunos trajando short, mini-blusa, saia curta e homens sem camisa 

e de short no colégio e em qualquer evento do colégio inclusive 

passeios.  Somos uma Instituição de Ensino e devemos respeitar 

essa regra, caso contrário, será pedido para que deixe o local. 
 

As turmas de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental I continuarão 

estudando no prédio da Educação Infantil. 

As turmas do 4º e 5º ano estudarão no prédio da matriz. 
 
 
 
 

Será obrigatório o uso do uniforme de Educação Física 

padronizado do colégio, para os alunos do 1º ano ao Ensino 

Médio, o não uso do uniforme acarretará falta. O Atestado 

Médico para Atividade Física é obrigatório desde o início das 

aulas e para todas as idades. Só poderá fazer Ed. Física se tiver 

o atestado, o qual é válido por 01 ano. É de responsabilidade 

dos pais e responsáveis ficar atento a data de renovação do 

atestado. Os alunos que irão praticar judô ou dança, como 

atividade incluída deverão usar a roupa apropriada para a 

atividade escolhida. 
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 ACESSO AO SISTEMA: 
Para o ano de 2020, precisaremos que os responsáveis dos alunos 

novos preencham no contrato o e-mail (legível) dos responsáveis e 

aluno (se tiver) para dados do acesso de notas e boleto bancário. 

Após este preenchimento, o responsável deverá entrar no link 

http://bonsamigos.tullli.com/users/login para pegar o número do Pin 

que será o acesso no aplicativo pelo celular. O login será o e-mail e 

a senha: 123456. Após o 1° acesso, vocês poderão mudar a senha. 

O controle de notas, ocorrências e boleto bancário (2ª via) será 

realizado pelo aplicativo Tullli. Todos deverão ter este acesso. 

Os responsáveis de 2020 que já possuem login, senha e número do 

Pin, não precisarão mudar para 2021. Mas caso ocorra algum 

problema, entre em contato com a secretaria. 

 

CARTEIRA DO ESTUDANTE VIRTUAL GRÁTIS E 
ACESSO AO SEGURO ESCOLAR: 
Em caso de acidente com o (a) aluno (a), fora do colégio entrar em 

contato com a seguradora pelo tel: 0800-707-5050 e informar o 

nome completo, data de nascimento e nome ou CNPJ do colégio. A 

rede credenciada será informada, considerando a especialidade 

médica do caso e será indicado o local mais próximo para o 

encaminhamento do segurado, através da senha que será informada 

no atendimento. 

- Para fazer a carteira do estudante virtual, o segurado ou o 

responsável deverá entrar no site: 

www.villasboasseguros.com.br/areadoaluno. Deverá inserir o CPF 

do responsável financeiro, que foi fornecido na ficha do aluno na 

escola e a senha é a data de nascimento do (a) aluno (a), completa e 

sem barras. Assim o segurado terá a sua carteirinha virtual. 
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Para fazer renovação e matrícula somente com a 

documentação completa. Confira abaixo a 

documentação necessária: 
 
 Cópia da Certidão de Nascimento 
 Cópia da Carteira de Vacinação Atualizada 
 Cópia do Fator RH 
 Cópia da Carteira de identidade e do CPF do 

Responsável Financeiro (de todos os alunos de 
todas as idades e do responsável financeiro) 

 Cópia do Comprovante de Residência 
 03 fotos 3x4 (recentes) 
 Declaração de Transferência (a partir do 2º ano) 
 02 cópias autenticadas do Histórico Escolar (a 

partir do 1º ano) 
 Atestado Médico para Atividade Física  

 
OBS: A entrega do Histórico é obrigatória, até 40 

dias a contar do dia da matrícula. 
A entrega do Atestado é obrigatória no 1º dia 

das aulas. 
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1) Trabalhamos com boleto de pagamento, onde a mensalidade poderá 

ser paga somente no banco ou lotéricas. 

2) No colégio, as mensalidades só poderão ser pagas em cartões de 

débito.  

3) O desconto na mensalidade será até o dia 05 de cada mês. Do dia 06 

ao dia 20 será cobrado o valor normal da tabela. Após o dia 20 será 

cobrado o valor normal + as taxas. 

4) Pedido de 2ª via de boleto – Valor R$15,00. 

5) Somente a 1ª mensalidade das 13 será o valor sem desconto. 

6) Fração da hora, para entrar antes ou sair depois do horário  

R$ 20,00. 

7) Caso a matrícula do aluno seja renovada no mês de fevereiro ou 

março, a anuidade será dividida por 11 ou 10x. 

8) Pagando a mensalidade até o dia 05 de cada mês, o desconto será de 

R$15,00. 

 

TABELA PARA RENOVAÇÃO 2021 
Educação Infantil  

 
13x 

Dez. a dez. 
12x 

Jan. a dez. 

Valor normal 
Anuidade 

R$ 5369,00 
R$ 413,00 R$447,40 

Pag. até o dia 05 
de cada mês 

R$ 398,00 R$432,40 

Do dia 06 ao dia 20 R$413,00 R$447,40 

Após o dia 20 
R$ 413,00+ 2% (a.m) + 

0,033%( (a.d) 
R$447,40+ 2% (a.m) + 

0,033% (a.d) 

INVESTIMENTO 2021 
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TABELA PARA RENOVAÇÃO 2021 
 

1º ao 5º ano 
 

13x 
Dez. a dez. 

12x 
Jan. a dez. 

Valor normal 
Anuidade 

R$ 5173,09 
R$ 397,90 R$431,10 

Pag. até o dia 05 
de cada mês 

R$ 382,90 R$416,10 

Do dia 06 ao dia 20 R$ 397,90 R$431,10 

Após o dia 20 
R$ 397,90+ 2% (a.m) + 

0,033%( (a.d) 
R$431,10+ 2% (a.m) + 

0,033% (a.d) 

 
 
 
 

6º ao 9º ano  
13x 

Dez. a dez. 
12x 

Jan. a dez. 

Valor normal anuidade 
R$ 5860,92 

R$ 450,85 R$ 488,40 

Pg. até dia 05 de cada 
mês 

R$ 435,85 R$ 473,40 

 
Do dia 06 ao dia 20 

 
R$ 450,85 R$ 488,40 

Após o dia 20 
R$450,85+ 2% (a.m) + 

0,033% (a.d) 
R$488,40+ 2% (a.m) + 

0,033% (a.d) 
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LIVROS DIDÁTICOS 

Ensino Médio c/ 
Técnico em Informática  

13x 
Dez. a dez. 

12x 
Jan. a dez. 

Valor normal anuidade 
R$ 7031,44 

R$ 540,90 R$ 585,95 

Pg. até dia 05 de cada 
mês 

R$ 525,90 R$ 570,95 

 
Do dia 06 ao dia 20 

 
R$ 540,90 R$ 585,95 

Após o dia 20 
R$540,90+ 2% (a.m) + 

0,033% (a.d) 
R$585,95+ 2% (a.m) + 

0,033% (a.d) 

 

 

 

  

    

O uso dos livros didáticos é obrigatório para todos os alunos. Pois é 

usado individualmente como caderno de apoio. 

 

BERÇÁRIO II – apostila produzida pelo colégio. Poderá ser 

parcelada em 3x. No pagamento à vista será dado 10% de desconto. 

 

 

 
 

MATERNAL I AO 9º ANO 
Sempre atentos à qualidade de ensino para os nossos alunos buscamos 

materiais pedagógicos com a mesma preocupação. Para o ano letivo de 

2020 continuaremos o trabalho em parceria com a Editora Construir até 

o 9º ano, utilizando o material Sucesso Sistema de Ensino. A editora 

trabalha junto com a nossa equipe pedagógica para atender as 

Valor: R$ 230,00 (será entregue bimestralmente ao aluno) 
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necessidades ensino-aprendizagem do nosso público. Esse material só 

poderá ser adquirido na secretaria do colégio e o seu uso é obrigatório 

para todos os alunos. 

Você poderá começar a pagar os livros em 05 de outubro/2020. Os 

livros devem ser encomendados até o mês de janeiro, pois os mesmos 

serão usados na 1ª semana de aula. Parcelamento em 5x sem juros no 

cartão de crédito.  Você poderá adquirir 10% de desconto, no pagamento 

à vista. Maiores informações procure a secretaria. 
 

         MATERNAL I                                   MATERNAL II  
 

 
 
 

      
   PRÉ-ESCOLAR I                             PRÉ-ESCOLAR II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 4º ano) 
 

 

 

 
ENSINO FUNDAMENTAL I (5º ano) 

 
 

ATENÇÃO!  

O material didático para alunos da Educação Especial será 

diferenciado e terá o mesmo valor referente à série do (a) aluno (a). 

Valor: R$ 266,00 

Valor: R$ 363,00 

Valor: R$ 327,00 

Valor: R$ 375,00 

Valor total: R$ 605,00 

Valor total: R$ 629,00 
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ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º ano) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENSINO MÉDIO 

 
Começamos a utilizar em 2015 com o Sistema de Ensino J. Piaget, 

com nossos alunos do Ensino Médio. 

A Editora nos auxilia com materiais multimídia e assessoria de 

marketing e comunicação e aos professores oferece encontros de 

especialização. Parcelamento em 5x sem juros no cartão de crédito.  Os 

livros não são entregues no ato da compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor total: R$ 1032,01 

Valor Total: R$ 1355,00 

Os livros serão entregues no ato da compra. Porém o número de 

livros é limitado. Em todos os valores já estão inclusos os livros 

paradidáticos (do Maternal ao 9º ano) e a agenda (do Maternal 1 

ao 5º ano). 
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MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO  

 

 

1) O material de uso individual deve ser adquirido pelo responsável, 

seguindo a lista de material. 

2) Todo material que será utilizado nas aulas de artes do 1º ano ao 

Ensino Médio deverá ser providenciado pelo responsável e será 

pedido com antecedência pela professora. 

3) Os alunos do Maternal I ao 5º ano não precisarão comprar agenda.  

4) O material individual dos alunos do 6º ano ao Ensino Médio fica a 

critério do aluno e responsável. 

5) O material a seguir deve ser providenciado pelo responsável e 

entregue antes do início da 1ª Reunião de Pais, no prédio que a 

criança estuda. O material de todas as turmas deverá ser 

entregue nesse dia! 

6) Caso a matrícula do aluno seja trancada durante o ano letivo, não 

haverá devolução de material que fica no colégio. 

7) A secretaria do colégio não possui impressora disponível para 

imprimir trabalhos exigidos pelo professor. Os trabalhos deverão 

ser trazidos de casa impressos. 

8) ATENÇÃO!!! Os alunos com necessidades específicas e que 

apresentam laudo, só poderão comprar o material didático 

mediante uma avaliação da direção e coordenação. O material 

será definido pela Fonoaudióloga e diretora Alessandra após a 

reunião com os responsáveis.   
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EM 2021 NÃO SERÁ INCLUÍDA FOLHA NO VALOR DA 

MENSALIDADE, MAS PEDIMOS AOS PAIS QUE TRAGAM 

FOLHA A4! 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 500 FOLHAS A4 BRANCA 

1º AO 5º ANO – 300 FOLHAS A4 AMARELA E 200 FOLHAS A4 

BRANCA 
6º ANO AO ENSINO MÉDIO – 500 FOLHAS A4 AMARELA 

 
E PARA REDUZIR OS CUSTOS E O BEM DO MEIO 

AMBIENTE, NÃO PEDIREMOS COPO DESCARTÁVEL, MAS 

QUE CADA ALUNO, OBRIGATORIAMENTE TRAGA A SUA 

GARRAFINHA OU O PRÓPRIO COPO. 
 

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR NENHUM 

MATERIAL DE ALUNOS QUE NÃO TENHA O NOME DO 

ALUNO, INCLUSIVE UNIFORME, MEIA, TÊNIS ETC. 

Todo o material dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, 

que ficará na escola deverá ser entregue com o nome completo do 

aluno, no dia da 1ª Reunião de Pais. 

Caso a matrícula do aluno seja trancada durante o ano letivo, não 

haverá devolução de material que fica no colégio. 
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BERÇÁRIO II 
 

Material que ficará na escola: 

- 02 sabonetes líquido neutro de 500ml 

- 02 caixas de lenço de papel  

- 01 caixa de lápis de cera bastão (6 cores) - Meu 1º giz 

- 02 placas de E.V.A branca aberta (tamanho 40x60cm) 

- 01 placas de E.V.A preta lisa aberta (tamanho 40x60cm) 

- 01 placa de E.V.A marrom aberta (tamanho 40x60cm) 

- 02 placas de E.V.A bege c/ glitter aberta (tamanho 40x60cm) 

- 02 placa de E.V.A amarela aberta 

- 01 pacote de bola nº 08 vermelha arredondada (Art Latex) 

- 01 pacote de palito de picolé c/ 100 

- 01 pacote de pena amarela 

- 01 batedor 

- 01 tubo grande de cola colorida vermelha  

- 01 tubo de cola branca (250ml) 

- 01 pote grande de tinta guache vermelha (250ml)  

- 01 pacote de papel Filipino colorido 

- 500 FOLHAS A4 BRANCA 

- 01 FOTO 3X4 

 

Material que ficará com a criança: 

 

- 01 tubo de pasta de dente sem flúor  

- Escova de dente com tampinha que deverá ser trocada de 2 em 2 meses. 

- 01 estojo para guardar a escova de dente 

- 02 mudas de roupa para alguma eventualidade 

- Fralda descartável (caso use) 

- 01 toalhinha de mão com o nome da criança personalizado 

 

- 01 AGENDA GRANDE 

- 01 COPO OU GARRAFINHA COM NOME DA CRIANÇA PARA USO 

DIÁRIO (OBRIGATÓRIO) 
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MATERNAL I 
Material que ficará na escola: 

- 02 sabonetes líquido neutro de 500ml 

- 02 caixas de lenço de papel  

- 01 caixa de lápis de cera grosso (12 cores) 

- 03 placas de E.V.A azul escuro lisa aberta (tamanho 40x60) 

- 01 placa de E.V.A preta aberta (tamanho 40x60) 

- 01 placa de E.V.A marrom aberta (tamanho 40x60) 

- 02 placa de E.V.A laranja aberta (tamanho 40x60) 

- 03 placas de E.V.A azul com glitter aberta 

- 01 pacote de bola nº 08 azul arredondada (Art Latex) 

- 01 pote de massinha (500g) na cor azul (Soft) 

- 01 pote grande de tinta guache azul (250ml) 

- 01 tubo grande de cola colorida azul 

- 01 tubo de cola branca (250ml) 

- 01 pacote de papel Filipino colorido  

- 02 folhas de papel 40kg 

- 01 pacote de palito de picolé 

- 01 pacote de pena amarela 

- 01 batedor 

- 500 FOLHAS A4 BRANCA 

- 01 FOTO 3X4 

Material que ficará com a criança: 

- 01 tubo de pasta de dente sem flúor  

- Escova de dente com tampinha que deverá ser trocada de 2 em 2 meses. 

- 01 estojo para guardar a escova de dente 

- 02 mudas de roupa para alguma eventualidade 

- Fralda descartável (caso use) 

- 01 toalhinha de mão com o nome da criança personalizado 

- 01 COPO OU GARRAFINHA COM NOME DA CRIANÇA PARA USO 

DIÁRIO (OBRIGATÓRIO) 

- ATENÇÃO! Os livros deverão ser encapados com plástico por turno e 

etiquetados com o nome completo da criança seguindo a cores abaixo: 

- 1º turno –azul liso / - 2º turno - amarelo liso 
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MATERNAL II 
 

Material que ficará na escola: 

- 02 sabonetes líquido neutro de 500ml 

- 02 caixas de lenço de papel 

- 01 caixa grande de lápis de cera grosso (12 cores) 

- 03 placas de E.V.A verde bandeira aberta (tamanho 40x60) 

- 01 placa de E.V.A preta aberta (tamanho 40x60) 

- 01 placa de E.V.A marrom aberta (tamanho 40x60) 

- 01 placa de E.V.A bege aberta (tamanho 40x60) 

- 03 placas de E.V.A verde bandeira c/ glitter aberta (tamanho 40x60) 

- 01 massinha no pote na cor verde (500g) (Soft) 

- 01 pote grande de tinta guache verde bandeira (250ml) 

- 01 tubo grande de cola colorida verde 

- 01 tubo de cola branca (250ml) 

- 01 pacote de bola arredondada nº 08 verde (Art Latex) 

- 01 pacote de papel Filipino colorido  

 

- 500 FOLHAS A4 BRANCA 

 

Material que ficará com a criança: 

 

- 01 tubo de pasta de dente sem flúor  

- Escova de dente com tampinha que deverá ser trocada de 2 em 2 meses. 

- 01 estojo para guardar a escova de dente 

- 02 mudas de roupa para alguma eventualidade 

- 01 toalhinha de mão com nome da criança 

- 01 COPO OU GARRAFINHA COM NOME DA CRIANÇA PARA USO 

DIÁRIO (OBRIGATÓRIO) 

- ATENÇÃO! Os livros deverão ser encapados com plástico por turno e 

etiquetados com o nome completo da criança seguindo a cores abaixo: 

- 1º turno – verde liso 

- 2º turno – vermelho liso 
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PRÉ-ESCOLAR I 
Material que ficará na escola: 

- 02 sabonetes 500 ml líquido neutro  

- 02 caixas de lenço de papel  

- 03 placas de E.V.A amarela aberta (tamanho 40x60) 

- 01 placas de E.V.A preta aberta (tamanho 40x60) 

- 01 placas de E.V.A marrom aberta (tamanho 40x60) 

- 01 placas de E.V.A bege aberta (tamanho 40x60) 

- 02 placas de E.V.A rosa com glitter aberta 

- 02 placas de E.V.A vermelha c/ glitter aberta  (tamanho 40x60) 

-01 tubo grande de cola colorida amarela 

- 01 tubo de cola branca (250ml) 

- 01 pote grande de tinta guache amarela (250ml) 

- 01 massinha no pote vermelha (500g Soft) 

- 01 caixa de lápis de cera grosso (12 cores) 

- 01 pacote de bola arredondada nº 8 amarela (Art Latex) 

- 01 pacote de papel Filipino colorido 

- 01 papel crepom amarelo  

- 03 cadernos horizontais (deitados) pequenos sem arame (96 folhas) 

- 500 FOLHAS A4 BRANCA 

Material que ficará com a criança: 

- 01 tubo de pasta de dente sem flúor  

- Escova de dente com tampinha que deverá ser trocada de 2 em 2 meses 

- 01 toalhinha de mão com nome personalizado 

- 02 lápis pretos nº 2 

- 01 apontador               No estojo  

- 01 borracha                 com nome 

Obs: o responsável deverá repor esse material sempre que necessário. 

- 01 COPO OU GARRAFINHA COM NOME DA CRIANÇA PARA USO 

DIÁRIO (OBRIGATÓRIO) 

- ATENÇÃO! Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico diferente 

por turno e etiquetados com o nome completo da criança seguindo as cores 

abaixo: 

1º turno (manhã) – plástico xadrez vermelho com branco 

2º turno (tarde) – plástico xadrez azul com branco 

Sugerimos mochila de costas, mas caso use mochila de carrinho, o (a) aluno (a) 

irá conduzir a mesma para sua sala. 
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PRÉ-ESCOLAR II 
Material que ficará na escola: 

- 01 sabonete 500 ml líquido neutro  

- 02 placas de E.V.A vermelha abertas (tamanho 40x60) 

- 02 placas de E.V.A branca aberta (tamanho 40x60) 

- 02 placas de E.V.A cor bege abertas (tamanho 40x60) 

- 01 placa de E.V.A marrom c/ glitter aberta (tamanho 40x60) 

- 03 placas de E.V.A verde bandeira com glitter aberta (tamanho 40x60) 

- 01 tubo grande de cola colorida vermelha (Acrilex) 

- 01 tubo de cola branca (250ml) 

- 01 tubo de cola c/ glitter prata (35g) 

- 01 pote grande de tinta guache verde bandeira (250ml) (1º turno) 

- 01 pote grande de tinta guache azul (250ml) (2º turno) 

- 01 massinha no pote amarela (500g Soft) (1º turno) 

- 01 massinha no pote vermelha (500g Soft) (2º turno) 

- 01 pacote de bola arredondada nº 8 vermelha (Art Latex) 

- 01 pacote de papel Filipino colorido 

- 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

- 04 cadernos horizontais (deitados) pequenos sem arame (96 folhas) 

- 500 FOLHAS A4 BRANCA 

Material que ficará com a criança: 

- 01 toalhinha de mão com o nome personalizado  

- 02 lápis pretos nº 2 

- 01 apontador               No estojo  

- 01 borracha                 com nome 

Obs: esse material deverá ser reposto sempre que necessário. 

- 01 COPO OU GARRAFINHA COM NOME DA CRIANÇA PARA USO 

DIÁRIO (OBRIGATÓRIO) 

- ATENÇÃO! Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico diferente 

por turno e etiquetados com o nome completo da criança: 

1º turno (manhã) – plástico xadrez verde com branco 

2º turno (tarde) – plástico xadrez amarelo com branco 

Para ficar em casa: 

- É bom ter em casa lápis de cor ou cera para atividades de casa ou no livro. 

Sugerimos mochila de costas, mas caso use mochila de carrinho, o (a) aluno (a) 

irá conduzir a mesma para sua sala. 
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1º ANO 
Material que ficará na escola: 

- 02 placas de E.V.A branca aberta (tamanho 40x60) 

- 02 placas de E.V.A cor bege abertas 

- 02 placas de E.V.A azul marinho com glitter aberta  

- 02 placas de E.V.A vermelho c/ glitter 

- 02 placas de E.V.A preta c/ glitter  

- 01 pacote de papel Filipino colorido 

- 01 tubo grande de cola colorida verde (Acrilex) 

- 01 tubo de cola branca (250ml) 

- 01 tubo de cola c/ glitter prata (35g) 

- 01 pote grande de tinta guache laranja (250ml) (1º turno) 

- 01 pote grande de tinta guache marrom (250ml) (2º turno) 

- 02 folhas de papel 40kg 

- 300 FOLHAS A4 AMARELA 

- 200 FOLHAS A4 BRANCA 

- 01 PASTAS CATÁLOGO, CAPA DURA, TAMANHO OFÍCIO, NA COR 

AZUL, COM 50 PLASTICOS TRANSPARENTE (para alunos novos) 

Material que ficará no estojo: 

- 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

- 01 estojo de canetinha hidrocor (12 cores) 

- 02 lápis pretos nº 2 (no estojo) 

- 01 apontador (no estojo) 

- 01 borracha (no estojo) 

- 01 régua média (no estojo) 

- 01 tubo de cola branca (90g) (no estojo) 

- 05 cadernos horizontais (deitados) pequenos sem arame (96 folhas) - uso obrigatório 

- 01 COPO OU GARRAFINHA COM NOME DA CRIANÇA PARA USO 

DIÁRIO (OBRIGATÓRIO) 

-ATENÇÃO! Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico diferente 

por turno e etiquetados com o nome completo da criança: 

1º turno (manhã) – amarelo liso 

2º turno (tarde) – verde liso 

Sugerimos mochila de costas, mas caso use mochila de carrinho, o (a) aluno (a) 

irá conduzir a mesma para sua sala.
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2º ANO 

 

Material que ficará na escola: 

- 01 pacote de papel Filipino colorido 

- 02 placas de E.V.A dourada com glitter abertas (tamanho 40x60) 

- 02 placas de E.V.A vermelha com glitter abertas (tamanho 40x60) 

- 02 placas de E.V.A vermelha lisa aberta (tamanho 40x60) 

- 02 placas de E.V.A azul escura lisa 

- 02 placas de E.V.A laranja lisa 

 

- 300 FOLHAS A4 AMARELA 

- 200 FOLHAS A4 BRANCA 
 

Material que ficará na mochila: 

- 05 cadernos horizontais (deitados) pequenos sem arame (96 folhas) - 

uso obrigatório 

- 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

- 01 estojo de canetinha hidrocor (12 cores) 

- 02 lápis pretos nº 2 (no estojo) 

- 01 apontador (no estojo) 

- 01 borracha (no estojo) 

- 01 tesoura escolar (ponta redonda- no estojo) 

- 01 régua média (no estojo) 

-01 tubo de cola branca (90g-no estojo) 
- 01 COPO OU GARRAFINHA COM NOME DA CRIANÇA PARA USO 

DIÁRIO (OBRIGATÓRIO) 

 

ATENÇÃO!  Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico 

diferente por turno e etiquetados com o nome completo da criança: 

1º turno (manhã) – azul liso  

2º turno (tarde) – vermelho liso 
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3º ANO 

Material que ficará na escola: 

- 01 pacote de papel Filipino colorido 

- 02 placas de E.V.A dourada com glitter abertas (tamanho 40x60) 

- 02 placa de E.V.A azul com glitter aberta (tamanho 40x60) 

- 03 placas de E.V.A verde bandeira lisa aberta (tamanho 40x60) 

- 02 placa de E.V.A preta aberta (tamanho 40x60) 

- 02 E.V.A rosa c/ glitter  

- 02 folhas de papel 40kg 

 

- 300 FOLHAS A4 AMARELA 

- 200 FOLHAS A4 BRANCA  

 

Material que ficará na mochila: 

- 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

- 01 estojo de canetinha hidrocor (12 cores) 

- 02 lápis pretos nº 2 (no estojo) 

- 01 apontador (no estojo) 

- 01 borracha (no estojo) 

- 01 tesoura escolar (ponta redonda- no estojo) 

- 01 régua média (no estojo) 

-01 tubo de cola branca (90g-no estojo) 

- 05 cadernos horizontais, pequenos e sem arame (96 folhas) – uso obrigatório 

 

- 01 COPO OU GARRAFINHA COM NOME DA CRIANÇA PARA USO 

DIÁRIO (OBRIGATÓRIO) 

 

ATENÇÃO!  Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico 

diferente por turno e etiquetados com o nome completo da criança: 

1º turno (manhã) – amarelo liso 

2º turno (tarde) – verde liso 
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4º ANO 

Material que ficará na escola: 

- 01 pacote de papel Filipino colorido 

- 02 placas de E.V.A dourada com glíter abertas (tamanho 40x60) 

- 02 placas de E.V.A verde com glitter abertas (tamanho 40x60) 

- 02 placas de E.V.A azul lisa aberta (tamanho 40x60) 

- 02 E.V.A branca (1º turno) 

- 02 E.V.A lilás (2º turno) 

 

- 300 FOLHAS A4 AMARELA 

- 200 FOLHAS A4 BRANCA  

 

Material que ficará na mochila: 

- 05 cadernos verticais grandes (em pé), 01 caderno por matéria. 

- 01 transferidor 

- 01 compasso  

- 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

- 01 estojo de canetinha hidrocor (12 cores) 

- 01 caixa de lápis de cera (12 cores) 

- 02 lápis pretos nº 2 (no estojo) 

- 01 apontador (no estojo) 

- 01 borracha (no estojo) 

- 01 tesoura escolar (ponta redonda- no estojo) 

- 01 régua média (no estojo) 

-01 tubo de cola branca (90g-no estojo) 

- 01 pincel fino médio (no estojo) 

- 01 estojo pequeno de tinta guache 

 

- 01 COPO OU GARRAFINHA COM NOME DA CRIANÇA PARA USO 

DIÁRIO (OBRIGATÓRIO) 

 

ATENÇÃO! Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico 

transparente e etiquetados com o nome completo da criança. 
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5º ANO 

Material que ficará na escola: 

- 01 pacote de papel Filipino colorido 

- 02 placas de E.V.A prata com glitter abertas (tamanho 40x60) 

- 02 placas de E.V.A dourada com glitter abertas (tamanho 40x60) 

- 03 placas de E.V.A amarela lisa aberta (tamanho 40x60) 

- 02 placas de E.V.A vermelha com glitter abertas (tamanho 40x60) 

- 03 placas de E.V.A. verde bandeira lisa aberta (tamanho 40x60) 

- 02 E.V.A rosa 

 

- 300 FOLHAS A4 AMARELA 

- 200 FOLHAS A4 BRANCA  

 

Material que ficará na mochila: 

- 05 cadernos verticais grandes (em pé), 01 caderno por matéria. 

- 01 transferidor 

- 01 compasso  

- 01 caixa de lápis de cera (12 cores) 

- 02 lápis pretos nº 2 (no estojo) 

- 01 apontador (no estojo) 

- 01 borracha (no estojo) 

- 01 tesoura escolar (ponta redonda) 

- 01 régua média (no estojo) 

-01 tubo de cola branca (90g-no estojo) 

- 01 pincel fino médio (no estojo) 

- 01 estojo pequeno de tinta guache 

- 01 estojo de canetinha hidrocor e lápis de cor (12 cores) 

 

- 01 COPO OU GARRAFINHA COM NOME DA CRIANÇA PARA USO 

DIÁRIO (OBRIGATÓRIO) 

 

ATENÇÃO! Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico 

transparente e etiquetados com o nome completo da criança. 
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6º ANO AO ENSINO MÉDIO 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo o material dos alunos da Educação Infantil ao 

Ensino Médio , que ficará na escola deverá ser entregue 

com o nome completo do aluno, no dia da 1ª Reunião de 

Pais. 

Caso a matrícula do aluno seja trancada durante o ano letivo, não 

haverá devolução de material que fica no colégio. 
 

EM 2021 NÃO SERÁ INCLUÍDA FOLHA NO VALOR DA 

MENSALIDADE, MAS PEDIMOS AOS PAIS QUE TRAGAM 

FOLHA A4! 
 

6º ANO AO ENSINO MÉDIO – 500 FOLHAS A4 AMARELA 
 

E PARA REDUZIR OS CUSTOS E O BEM DO MEIO 

AMBIENTE, NÃO PEDIREMOS COPO DESCARTÁVEL, MAS 

QUE CADA ALUNO TRAGA, OBRIGATORIAMENTE, A SUA 

GARRAFINHA OU O PRÓPRIO COPO. 
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1) EDUCAÇÃO INFANTIL – A Educação Infantil está de acordo 

com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pela Resolução 

CNE/CEB n° 6/2010 

 
Campo das 

experiências – Traço, 
sons, cores e formas 

BNCC Turmas Faixa etária 
Material 
Didático 

 

Explorar sons 
produzidos com o 

próprio corpo e com 
objetos do ambiente 

Bebês 
Berçário I 
Duração: 
(6 meses) 

1 ano até 1 ano e 
6 meses 

Apostila 
adequada a 
faixa etária 
*Não está 
incluso a 

agenda escolar 
Berçário I e II 

Criar sons com 
materiais, objetos e 

instrumentos musicais, 
para acompanhar 
diversos ritmos de 

música 

 
Crianças 

bem 
pequenas 

Berçário II 
Duração (6 

meses) 

1 ano e 7 meses 
até 1 ano e 11 

meses 

Maternal I 
2 anos até 2 anos 

e 11 meses 
Livros 

Integrantes do 
Sucesso 

Sistema de 
Ensino 

*Incluso a 
agenda escolar 

Edição 
atualizada 

conforme a 
BNCC 

 

Maternal II 
3 anos até 3 anos 

e 11 meses 

Utilizar sons 
produzidos por 

materiais, objetos e 
instrumentos musicais 
durante brincadeiras 

de faz de conta, 
encenações, criações 

musicais, festas. 

Crianças 
pequenas 

Pré I 
 

4 anos até 4 anos 
e 11 meses 

Pré II 
5 anos até 5 anos 

e 11 meses 

“Para o ingresso nas crianças pequenas (Pré I), a criança deverá ter idade 

de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a 

matrícula”. Res. CNE/CEB n° 6/2010. 

Métodos adotados na Educação Infantil: Tradicional e Construtivista, 

predominando o tradicional. Tradicional: Consiste, basicamente, no 

ensino centrado na figura do professor, em uma relação vertical de 

exposição de conhecimentos e cobrança de conteúdo.  

CONHECENDO OS SEGMENTOS 
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Construtivista: coloca o aluno no centro do processo de aprendizado, 

desempenhando um papel ativo ao buscar conhecimento na medida em 

que interesses e questionamentos surgem. 

Ambiente: mobília adequada, salas com ventilador e ar-condicionado, 

áreas arejadas, com boa iluminação e quadra esportiva. 

Objetivos: Agir com a criança em sua individualidade. Nessa fase a 

criança absorve muito as informações, ou seja, é uma fase de aprendizado 

intenso, aumento diário de vocabulário, novas descobertas e curiosidade 

aguçada. Devido a isso trabalhamos com os dois métodos, numa forma 

diferenciada. 

Formatura: Os alunos ao final da Ed. Infantil (Pré II), participam de uma 

linda formatura para no próximo ano ingressarem no Ensino Fundamental 

1. 

Professoras: Além da professora da turma, temos para uma professora de 

Ed. Física preparada para trabalhar sua área em específico e uma 

professora de inglês. 

 

1) ENSINO FUNDAMENTAL - O Ensino Fundamental está de 

acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pela 

Resolução CNE/CEB n° 6/2010 

“Para o ingresso 1° ano Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 

6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a 

matrícula”. Res. CNE/CEB n° 6/2010. 

Métodos adotados no Ensino Fundamental 1 e 2: Tradicional e 

Construtivista, predominando o tradicional. 

Formatura: Os alunos ao final do 1° segmento (5° ano) e ao final do 2° 

segmento (9° ano), participam de uma linda formatura para no próximo 

ano ingressarem no Ensino Fundamental 2. Há jogos para o 4° ao 9° ano 

como Totó, Tamancobol e AeroHockey e cantina com lanches variados 

(1° ao 5°) 
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MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO[1] FUNDAMENTAL  (1° 

ao 9°) DE ACORDO COM A BNCC – 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASE 
NACIO 
NAL 
COMUM 
CURRI 
CULAR 

 
ÁREA DE 
CONHECIMEN 
TO  

 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

 

SÉRIE/CARGA HORÁRIA ANUAL 

1° EF 2° 
EF 

3° 
EF 

4°E
F 

5° 
EF 

6° 
EF 

7° 
EF 

8° 
EF 

 
LINGUAGENS  

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

4 4 4 4 4 250 250 250 

ARTE 1 1 1 1 1 50 50 50 

ED. FÍSICA 1 1 1 1 1 100 100 100 

LÍNGUA 
INGLESA 

1 1 1 1 1 100 100 100 

MATEMÁTICA  MATEMÁTICA 4 4 4 4 4 250 250 250 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 
 

CIÊNCIAS 1 1 1 1 1 100 100 100 

 
 
CIÊNCIAS 
HUMANAS 
 

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1 100 100 100 

HISTÓRIA 1 1 1 1 1 100 100 100 

ENSINO 
RELIGIOSO 

ENSINO 
RELIGIOSO 

1 1 1 1 1 50 50 50 

PARTE 
DIVERSIFICADA 

INFORMÁTICA * * * * * * * * 

ESPANHOL - - - - - * * * 

 TOTAL DA BASE NACIONAL COMUM 16 16 16 16 16 --- 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA 800 800 800 800 800 110
0 

110
0 

110
0 

Obs.: * = Disciplina Extra Curricular 
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1) ENSINO MÉDIO – estamos investindo no futuro de nossos 

adolescentes e jovens estimulando o ensino técnico. A Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, no cumprimento dos objetivos da 

Educação Nacional integra-se, na forma concomitante, na modalidade em 

Técnico em Informática, às dimensões do trabalho, da ciência, da 

tecnologia e da cultura e articula-se com o Ensino Médio regular que 

também é preparatório para o vestibular. Toda a estrutura física usada para 

o Ensino Fundamental I e II também são de uso do Ensino Médio, com 

funcionamento nos dois turnos, sendo o 1º e 2º ano no 1º turno e o 3º ano 

no 2º turno. Os alunos do 2º e 3º ano precisam cumprir com a carga horário 

de estágio fora do colégio.  Total de carga horário do Ensino Médio e curso 

Técnico em Informática: 5570 horas.  

A escola possui profissionais para contribuírem no 
desenvolvimento escolar do aluno. Equipe de profissionais: 
Professores formados, Pedagogas, Psicopedagoga e 
Fonoaudióloga. Esses profissionais têm como objetivo orientar, 
pais X alunos X professores para o melhorar a aprendizagem do 
aluno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UMA FAMÍLIA EVANGÉLICA VOLTADA 

PARA A EDUCAÇÃO 

 

36 
 

MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO DE ACORDO 
COM A BNCC – 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASE 
 NACIONAL 

COMUM 
CURRICULAR 

 
ÁREA  

DE  
CONHECIMENTO  

 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

SÉRIE/CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

SÉRIE/CARGA 
HORÁRIA ANUAL 

TO
TA
L 

1ª EM 2ª EM 3ª EM 1ª EM 2ª EM 3ª EM  

 
LINGUAGENS  

E SUAS  
TECNOLOGIAS 

LÍNGUA 
 PORTUGUESA 

5 5 5 250 250 250 750 

ARTE 1 1 1 50 50 50 150 

ED. FÍSICA 2 2 2 100 100 100 300 

LÍNGUA  
INGLESA 

2 2 2 100 100 100 300 

MATEMÁTICA  
E SUAS 

TECNOLOGIAS 

MATEMÁTICA 4 4 4 200 200 200 600 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA E 

SUAS 
TECNOLOGIAS 

 

BIOLOGIA 2 2 2 100 100 100 300 

FÍSICA 2 2 2 100 100 100 300 

QUÍMICA 2 2 2 100 100 100 300 

CIÊNCIAS 
HUMANAS E 

SOCIAIS 
APLICADAS 

 

HISTÓRIA 2 2 2 100 100 100 300 

GEOGRAFIA 2 2 2 100 100 100 300 

SOCIOLOGIA 1 1 1 50 50 50 150 

FILOSOFIA 1 1 1 50 50 50 150 

TOTAL DA BASE NACIONAL 
COMUM 

26 26 26 1300 1300 1300 3900 
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ITINERÁRIOS 
FORMATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMAÇÃO 
TÉCNICA E 
PROFISSIONAL  

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

COMPONENTE 
 CURRICULAR 

MÓDULO MÓDULO TOT
AL 

I II III I II III  

APLICATIVOS COMERCIAIS 2   1
0
0 

  100 

INTRODUÇÃO A 
INFORMÁTICA 

2   1
0
0 

  100 

INGLÊS TÉCNICO 1 1  5
0 

5
0 

 100 

LÓGICA ESTRUTURADA 
ALICADA (I E II) 

1 - 
I 

1 - 
II 

 5
0 

5
0 

 100 

ANÁLISE E SUPORTE  
(I E II) 

 1 - 
I 

1 - 
II 

 5
0 

50 100 

LINGUAGEM DE 
PROGRAMAÇÃO I 

2   1
0
0 

  100 

LINGUAGEM DE 
PROGRAMAÇÃO II 

 2   1
0
0 

 100 

LINGUAGEM DE 
PROGRAMAÇÃO III 

  2   10
0 

100 

ADMINISTRAÇÃO DE DADOS 
(I E II) 

 1 - 
I 

1 - 
II 

 5
0 

50 100 

ANÁLISE DE SISTEMAS   2   10
0 

100 

PROJETO FINAL   1   50 50 

REDES DE COMPUTADORES  2   1
0
0 

 100 

ORG. E TÉCNICAS DE 
GESTÃO 

  1   50 50 

TOTAL DO ITINERÁRIOS FORMATIVOS 8 8 8 4
0
0 

4
0
0 

40
0 

1200 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO     1
6
0 

16
0 

320 
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PARTE 
DIVERSIFICAD
A 

ESPANHOL 1 1 1 5
0 

5
0 

50 150 

TOTAL GERAL DO CURSO --- 1
7
5
0 

1
7
5
0 

17
50 

5570 

 

 

 

 

1) EDUCAÇÃO INFANTIL (Berçário II ao Pré-Escolar II): 

1º turno – 07h45 às 11h45 / 2º turno – 12h45 às 16h45  
2) ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 5º ano): 
1º turno – 07h45 às 11h45 / 2º turno – 12h45 às 16h45 /Há tolerância de 

15min na entrada e na saída, porém lembramos que essa tolerância não 

será para todos os dias, mas somente quando houver alguma 

eventualidade.  

As turmas do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental 1 irão estudar no 

prédio da filial, na Rua do Ábio. 

3) ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO: 

Os alunos do Ensino Médio estudarão[2] somente no 1º turno.  

Só haverá turno da tarde com turma de no mínimo 15 alunos.  

Previsão de entrada:  

1° turno: 7:45. e de saída: 12:15 min. (6º ao 8º ano); 6:55 até 12:15  

–  9° ano; 6:55 até 13:05 – EM 

2° turno: 12:45 até 17:15 (6º ao 9º ano) 

- Há tolerância de 15 min. na entrada do 1º tempo. Porém nos dias que o 

Hino Nacional for executado não haverá tolerância. Os alunos que 

chegarem atrasados nesse dia, não irão assistir à aula do 1º tempo. O 

horário máximo de entrada é até o 2º tempo.  

- O aluno que se atrasar mais de 3 vezes no mês voltará para casa. Não é 

permitido aluno ficar na escola após a hora da saída. O horário de saída 

HORÁRIOS 
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deverá ser respeitado. Porém, quando acontecer alguma eventualidade 

tente comunicar. Mas caso contrário, será cobrado o valor da fração da 

hora. 

- Os horários de entrada e saída devem ser respeitados, pois estimula a 

formação de hábitos que são seguidos em todas as áreas da vida e torna 

mais fácil o funcionamento de nossa escola. Cumprir horário é uma 

questão de disciplina, podemos criar esse hábito importante a nossos 

alunos. 

- As alterações de horário devem ser previamente comunicadas à escola 

pelo responsável, através de um comunicado por escrito na agenda ou 

pessoalmente. Se essa alteração prejudicar o andamento das aulas não será 

aceita pela direção. Para mudança de horário é preciso que seja feito um 

comunicado com antecedência e por escrito. 

OBS: As turmas só serão formadas com no mínimo 15 alunos pagantes 

e somente após o preenchimento das vagas no 1º turno abriremos vaga 

para o 2º turno. 

 

 

1) O ano letivo é dividido em 4 bimestres. Os alunos são submetidos a 

avaliações por bimestre. 

2) As avaliações com pontuação começam no 1º ano, onde também há 

reprovação. Avaliação do 1° ano EF: A1 = 0,0 a 1,0 – 1ª avaliação de 

leitura / A2 = 0,0 a 1,0 – 2ª avaliação de leitura / A3 = 0,0 a 8,0 - 

Prova teórica + 3ª avaliação de leitura. 

3) Avaliação do 2° ano EF até o Ensino Médio: A1 = 0,0 a 1,0 – 

Realização das atividades do livro / A2 = 0,0 a 1,0 Atividades diárias 

(casa e aula) realizadas no caderno ou em sala / A3 = 0,0 a 8,0 - Prova 

AVALIAÇÃO 
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teórica. As notas são somadas resultando na nota final do bimestre - 

A1 + A2 + A3 = 10,0 

4) Obs.: O método de avaliação pode ser mudado durante o ano letivo, 

quando a Direção sentir necessário. 

5) O aluno deverá obter média igual ou superior a 6,0 pontos, na 

média final dos 04 bimestres, caso contrário deverá fazer a 

recuperação. O aluno que perder a alguma avaliação no bimestre 

deverá requerer a 2ª chamada na secretaria do Colégio Nascimento 

efetuando uma taxa (pag. 33), no período designado pelo calendário 

escolar, ou apresentar atestado médico do dia que faltou. 

6) O aluno tem direito a recuperação ao final de cada semestre, caso 

não alcance a média final. Essa recuperação será somente em até 03 

disciplinas obrigatórias. 

7) Para alunos reprovados, do 6º até o 9º ano, oferecemos dependência 

(até 03 disciplinas) que serão cobradas à parte, mensalmente, de 

Janeiro a Dezembro. Três disciplinas R$ 130,00/ Duas disciplinas R$ 

110,00 / Uma disciplina R$ 90,00. Esses valores são para turmas a 

partir de 05 alunos. O valor poderá mudar se não tivermos alunos 

suficientes e deverá ser pago juntamente com as mensalidades. 

8) Os alunos do Pré-escolar II e 1º ano do Ensino Fundamental I 

poderão ser avaliados ou trabalhados pela direção fora de sala de aula 

(leitura ou execução de alguma atividade). 

9) A cada não execução dos trabalhos de casa, o responsável será 

chamado para comparecer à escola na hora da entrada juntamente com 

o aluno. 

10) O responsável pelo aluno também poderá ser chamado pela 

coordenação para tratar de assuntos diversos, referentes ao aluno. 
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● Valorizamos esse momento, pois não são apenas reuniões, são 

momentos de integração entre a família e a escola. As reuniões são 

bimestrais acontecendo após as aplicações das provas bimestrais. As 

provas, notas e boletins serão entregues apenas em reunião ao responsável. 

Organize-se através do calendário escolar para não deixar de acompanhar 

o desenvolvimento de seu filho. É de sua responsabilidade se informar 

sobre recuperação e 2ª chamada. Não poderemos telefonar para avisar 

sobre alunos em recuperação. A perda da recuperação poderá gerar 

reprovação. Alunos menores de 18 anos não podem pegar suas notas.  

● O comparecimento do responsável ou responsável financeiro para a 

assinatura de boletins e relatório é obrigatório. 

● Caso seja necessário conversar com a direção, por favor, 

marque com antecedência sua visita para que possamos lhe atender 

da melhor forma. Para conversar com os professores, disponibilizamos, 

além das reuniões, o horário da saída. Na hora da entrada ou entre o 

período de aula não é viável, pois toma tempo da aula e nesse momento os 

alunos estão na responsabilidade do professor, o qual não pode perder a 

atenção destinada aos alunos que já estarão em sala de aula. Pedimos que 

evite conversar no portão assuntos que precisam ser resolvidos dentro da 

escola.  

Reunião de pais - O material didático-pedagógico deve ser providenciado 

pelo responsável e entregue no dia da Reunião de Pais. 

 

 

 

 

 

REUNIÃO DE PAIS 
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Para conforto e segurança de nossas crianças, pedimos que elas não 

sejam trazidas para a escola passando mal ou com febre. Caso sintomas de 

doenças apareçam enquanto os alunos estiverem na escola, o responsável 

será avisado imediatamente, para que providencie a busca da criança, por 

isso é importante que os dados sejam sempre atualizados na ficha do aluno. 

Na comprovação de qualquer enfermidade é necessário apresentar atestado 

médico de dias de afastamento e de alta do médico para voltar às atividades 

escolares. Para aplicação de medicamentos envie sempre a receita médica 

e tudo documentado na agenda do aluno. Entendam nossa preocupação, 

pois estamos convivendo em comunidade escolar sendo fácil o contágio, 

precisamos de cuidados redobrados. Não disponibilizamos de aparelho 

para nebulização, por motivos de higiene. Atenção! Não serão ministradas 

quaisquer medicações por hipótese alguma, sem receita médica atualizada. 

 

 
 

Sabemos o quanto é importante a brincadeira através de brinquedos na 

fase infantil, porém há o momento certo para fazer uso deles.  

Não podemos permitir que brinquedos sejam trazidos de casa para o 

ambiente escolar. Por isso, não nos responsabilizamos por perda ou 

danos a brinquedos. A escola possui brinquedos necessários para o 

processo de aprendizagem de sua criança. Converse com a criança, ela 

com certeza entenderá. As crianças entendem mais do que você imagina!  

 

CUIDADOS COM A SAÚDE 

BRINQUEDOS 
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Quer comemorar o aniversário de sua criança na escola? Você poderá 

fazer por sua conta própria no período do recreio da turma. A criança 

poderá ter no máximo 05 convidados e utilizar no máximo 40 min. Avise 

com no mínimo 01 semana de antecedência à direção que reservará a data 

para você. 

Porém, nossas crianças da Educação Infantil comemoram seu 

aniversário de 3 em 3 meses pela escola. É montada uma mesa temática, 

servido bolo com guaraná natural e cada aniversariante, ganha uma 

lembrancinha e se diverte com muitas brincadeiras. Os pais participam 

com o valor de R$20,00 por trimestre e participam com a criança no dia 

da festa. Todos os alunos devem participar com o valor a cada trimestre, 

para a realização dessa linda festa! 

 

 

Na inserção em uma nova escola, ou em um novo estágio, crianças da 

Educação Infantil podem precisar desse período, onde acontecerá 

progressivamente a familiarização com a escola, com a professora e com 

os coleguinhas. 

Durante a primeira semana os pais podem acompanhar esse processo 

sem precisar ficar com a criança, porém, pode não deixar a criança na 

escola durante todo o período de 4 h, vindo buscá-la antes do horário da 

saída. Assim ela não irá sofrer com tanto tempo longe de casa, sendo o 

impacto da separação maior. 

 

ANIVERSÁRIO 

ADAPTAÇÃO 
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Não oferecemos serviços de condução. Responsáveis por alunos de 

condução escolar deverão conversar com os motoristas que a escola só 

permitirá a entrada e saída do aluno no horário estipulado para 2020. 
A escola não se responsabiliza por alunos de condução deixados no portão 

da instituição por seus condutores, nem pela comunicação de possíveis 

mudanças de horário. Converse com a pessoa responsável pela condução 

de seu (sua) filho (a) para não agirem com reclamações em relação aos 

horários em frente aos portões, pois o nosso contrato é realizado entre o 

colégio e o responsável financeiro do (a) aluno (a). Não nos 

responsabilizamos por nenhum assunto referente a condução. 

 

 

 

 

Assim como a família se preocupa com a alimentação dentro de casa, 

nós também nos preocupamos com a alimentação em nossa escola, 

principalmente para os alunos da Educação Infantil. Para isso, uma 

nutricionista acompanhará os alunos através de aulas educativas e através 

da proposta de pelo menos uma vez na semana incentivar os pais, a 

inserirem a fruta na merenda da criança. Nós continuaremos propondo a 

2ª feira, pois os pais têm o tempo do fim de semana, para providenciar com 

calma. 

A escola possui uma cantina que oferece lanches diversos. A merenda 

é de responsabilidade dos pais.  

 

CONDUÇÃO 

ALIMENTAÇÃO 
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Qualquer DECLARAÇÃO deve ser requerida na secretaria da escola 

com prazo de entrega de 48h. Valor para qualquer declaração: R$ 6,00. O 

valor da Certidão de Conclusão é R$ 9[3],00 (documento do Ensino 

Médio). 

O histórico não é cobrado e o prazo de entrega é de 30 a 45 dias úteis, 

dependendo da época e se a documentação estiver completa. 

Caso o aluno falte a alguma prova ou teste, deverá fazer o requerimento 

de 2ª chamada efetuando o pagamento de R$ 10,00 por disciplina. 

2ª via de Carteirinha e de boleto de mensalidade: R$15,00. 

2 ª via de Certificado e Diploma R$ 30,00. 

 

 

 
 

Incentivamos áreas de apoio físico-psicológico, com aulas 

complementares e atividades que oferecem enriquecimento ao currículo.  

ATIVIDADES ESPORTIVAS EXTRAS: Através do jogo, a sociedade se 

desenvolve, o aluno é motivado a aprender, as habilidades são 

aperfeiçoadas, desenvolve a criatividade, a cognição e aprende a resolver 

problemas e a tomar decisões. Pensando assim, os alunos podem praticar 

o futebol de salão e basquete, como atividades opcionais.  

- Futsal – 2x na semana R$70,00 (a partir de 03 anos) 

- Basquete - 2x na semana R$ 70,00 (a partir de 11 anos) 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

E DE ENRIQUECIMENTO 

REQUERIMENTOS 
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- Judô –  a partir de 4 anos 

- Dança recreativa - (a partir de 3 anos) 

 

 

Os alunos que irão praticar judô ou dança, como atividade grátis 

deverão usar a roupa apropriada para a atividade escolhida. 

 

INGLÊS E ESPANHOL: duas línguas estrangeiras importantes no 

mundo. O inglês é trabalhado desde o Maternal II. O espanhol desde o 6º 

ano. 

SEGURO ESCOLAR: A cobertura é somente dentro da escola e o trajeto 

de casa para escola, da escola para casa. A carteirinha do aluno será a do 

Seguro Escolar. 

INFORMÁTICA: alunos do 3º ao 9° ano têm aulas de informática 

educativa, no laboratório. O Ensino Médio tem o curso Técnico em 

Informática 

MUSICALIZAÇÃO: estimula a concentração, a disciplina, o ritmo e 

incentiva o gosto pela música. Os alunos participam de aulas práticas 

através dos ensaios para apresentações do coral nas festas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presente para alunos da 

Ed. Infantil, sem custo 

adicional. 
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1 Toda comunicação entre os pais e a escola poderá ser feita através da 

agenda escolar. Por isso é importante que ela esteja sempre na mochila 

da criança. 

2 As agendas devem ser utilizadas para divulgar medicamentos que 

deverão ser tomados durante o período de aula acompanhada da 

receita médica. 

3 A escola utiliza uma ferramenta importante para os nossos dias para 

comunicação: a internet. Acompanhem as atividades da escola através 

do nosso site www.escolabonsamigos.com.br e/ou Facebook. 

4 A nossa comunicação se estende ao meio de comunicação mais usado: 

o telefone – Colégio Nascimento (Matriz) telefone: 2415-4175 / 

(Filial): 2415-0709 e WhatsApp (somente para mensagem de texto) 

98489-2599. Porém não liberamos alunos sendo comunicados pelo 

telefone. 

5 Informamos que as crianças só poderão ser entregues aos responsáveis 

descritos no contrato. Qualquer alteração deve ser comunicada 

pessoalmente ou por escrito. Na ficha de matrícula devem ser 

colocados os nomes das pessoas que podem buscar a criança e a cópia 

do RG, sendo necessária a apresentação original na hora em que for 

buscar a criança. 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

É extremamente proibida a entrada dos pais, responsáveis e alunos 

trajando short, mini-blusa, saia curta e homens sem camisa e de 

short na escola: em reuniões, eventos do colégio e na secretaria. 
 

http://www.escolabonsamigos.com.br/
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Durante os dias letivos a escola proporciona atividades que são 

prazerosas e de extrema importância para os alunos e suas famílias. 

Confira e não fique de fora! 

● Excursão – haverá uma excursão cultural no primeiro semestre 

para todos os alunos e pode haver um passeio de confraternização no 

segundo semestre. Em qualquer passeio é obrigatório ao aluno estar com 

o uniforme completo. 

● Festa da Roça – aproveitamos o inverno para levar os alunos a 

dançarem músicas da região nordestina e saborear quitutes da época. A 

festa é interna, mas os pais poderão assistir as danças dos alunos em 

horário específico. 

● Festa da Primavera – festa aberta aos pais que poderão acompanhar 

seus filhos em brincadeiras, danças e cooperar com o dia das crianças. 

● Dia das Mães – haverá um grande encontro com as mães, onde os 

alunos homenageiam com canções, danças e entrega de presentes. Irmãos 

só podem comprar 01 presente (opcional). 

● Dia dos Pais – os alunos homenageiam os pais com músicas e 

entrega de presentes. Irmãos só podem comprar 01 presente (opcional). 

● Olimpíadas – é um período muito esperado pelos alunos, onde eles 

participam de atividades físicas com competições. Caso você tenha uma 

empresa e queira patrocinar esse evento, nos procure com antecedência. 

Camisa + medalha (só receberá medalha o aluno que comprar a camisa). 

Esse valor estará incluído no Projeto Economizar, para alunos da 

Educação Infantil ao 5º ano.   

 - Os alunos do 6º ano ao Ensino Médio irão usar colete com seu nome, o 

qual poderá ser usado durante todo o período que estudar no colégio e já 

poderá ser encomendado no começo do ano. Os alunos que já adquiriram 

FESTAS E EVENTOS 
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o colete no ano anterior, não precisarão comprar outro, mas precisarão 

pagar o valor da medalha. 

● Dia de autógrafos – como fechamento do projeto Agora Eu Sou o 

Autor – os alunos apresentarão seus trabalhos e colocarão em exposição 

seus livros. Não deixe de prestigiar seu (sua) filho (a)! 

● Feira Pedagógica e de Informática– exposição de trabalhos dos 

alunos que acontece desde a Educação Infantil. 

● Projeto Economizar – visando a educação financeira e a máxima 

participação dos alunos em atividades extras, durante o ano, os alunos são 

estimulados a guardarem as moedinhas nos cofrinhos padronizados do 

Colégio. Esse projeto é de grande sucesso e continuará no ano de 2021. 

Cada aluno guardará R$ 20,00 por mês, de março a outubro, para as 

seguintes atividades: camisas das olímpiadas + medalha / Dia das 

Crianças/ Livro do Projeto Eu Sou o Autor. 

Obs: em todos os eventos e passeios é obrigatório o uso do uniforme 

completo. Caso haja alteração para algum evento será informado 

antecipadamente. 

 

 

1) Educação Infantil (Berçário 2 ao Pré-escolar 2) – camisa, short-saia 

e bermuda padronizadas da escola, sandália, sapato ou tênis totalmente 

pretos e meia branca.  

2) Uniforme de Frio da Educação Infantil (Berçário 2 ao Pré-escolar 

somente o uniforme padronizado do colégio). Não será permitido o 

uso de calça jeans para os alunos da Educação Infantil. O conjunto 

de frio padronizado da escola é obrigatório. 

3) 1º ao 5º ano – camisa padronizada da escola e bermudão ou calça jeans 

azul escuro ou preta (sem detalhes de moda), tênis ou sapato totalmente 

UNIFORMES E OBJETOS PESSOAIS 
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pretos e meia branca. Não é permitido short-saia e a bermuda 

padronizadas da escola.  

4) 6º ao 9º ano e Ensino Médio – camisa padronizada da escola e 

bermudão ou calça jeans azul escuro (sem detalhes de moda) ou calça 

jeans preta, sapato ou tênis totalmente pretos e meia branca. 

5) Educação Física: será obrigatório o uso do bermudão de tactel ou calça 

de ginástica padronizadas do colégio; blusa padronizada do colégio; 

tênis totalmente pretos e meia branca ou chuteira preta e meião ou meia 

branca. Desde o 1º ano é obrigatório o uso uniforme padronizado do 

colégio nas aulas de Educação Física. 

6) Uniforme de Frio (1º ano ao Ensino Médio): casaco jeans, casaco 

azul, preto, cinza ou branco; calça jeans azul escuro ou uniforme 

padronizado da escola. 

7) Não é permitido o uso de aparelhos eletro-eletrônicos como celulares, 

mini-games, tablets e outros deste teor, dentro de sala de aula. O uso de 

um desses aparelhos na sala de aula, inclusive na quadra quando estiver 

em aula de Educação Física, acarretará suspensão de 03 dias. Não nos 

responsabilizamos por qualquer um destes e outros objetos de valor 

trazidos para a escola (Exemplo: dinheiro). 

8) O uso do uniforme é obrigatório desde o Berçário 2 e será vendido na 

secretaria.  

9) Não é permitido o uso da calça ou bermuda jeans com rasgos e 

manchas da moda ou apliques e brilhos. O aluno que descumprir essa 

norma poderá voltar para casa e/ou o responsável será solicitado a 

comparecer ao colégio. 

10) Em toda roupa do aluno deverá estar escrito o seu nome para evitar 

extravios e trocas.  

11) Alunos, pais, responsáveis, funcionários, não podem freqüentar a 

escola para qualquer atividade trajando short, mini-saia ou mini-

blusa e em qualquer evento da escola incluindo passeios, os alunos 

deverão estar uniformizados. 
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Seção II 

Do Corpo Discente 

Art. 36 – O Corpo discente é constituído de todos os alunos regularmente 

matriculados. 

Art. 37 – São deveres dos alunos: 

I – Conhecer e cumprir este regimento; 

II – Aplicar-se com diligência ao estudo, para melhor aproveitamento das 

oportunidades de ensino e de aprendizagem; 

III – Comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares; 

IV – Solicitar a autorização à Direção, quando necessitar se ausentar das 

atividades escolares; 

V – Observar os preceitos de higiene individual e coletiva; 

VI – Usar uniforme escolar em todas as atividades exigidas pela Direção; 

VII – Zelar pela limpeza e conservação do ambiente escolar, das 

instalações, dos equipamentos e dos materiais existentes na instituição 

educacional; 

VIII – Abster-se de praticar ou induzir a prática de atos que atentem contra 

pessoas e/ou patrimônio da instituição educacional; 

IX – Responsabilizar-se em caso de dano causado ao patrimônio da 

instituição educacional; 

X – Respeitar todas as pessoas da comunidade escolar; 

XI – Participar das atividades desenvolvidas pela instituição educacional; 

XII – Apresentar-se devidamente uniformizado e, quando solicitado, com 

documentos de identificação; 

XIII – Comunicar à Direção o seu afastamento temporário, por motivo de 

doença e outros; 

XIV – Obedecer aos dispositivos deste Regimento. 

REGIMENTO ESCOLAR 
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II – Promover, na instituição educacional, qualquer tipo de campanha ou 

atividade, sem prévia autorização do Diretor; 

III – Impedir colegas de participar das atividades escolares ou incitá-los a 

ausência; 

IV – Ocupar-se, durante as aulas, com atividades não compatíveis com o 

processo de ensino e aprendizagem; 

V – Promover, sem autorização do Diretor, sorteios, coletas ou 

subscrições, usando, para tais fins, o nome do Estabelecimento; 

VI – Distribuir no recinto do Estabelecimento quaisquer boletins ou 

impressos sem autorização da Direção; 

VII – Ausentar-se da sala de aula sem permissão do professor e do 

Estabelecimento sem autorização da Direção. 

Art. 38 – É vedado ao aluno: 

I – Portar objeto ou substância que represente perigo para sua saúde, 

segurança e integridade física ou de outrem. 

Art. 39 – O aluno pela inobservância das normas contidas neste 

Regimento, e conforme a gravidade e/ou a reincidência das faltas, está 

sujeito às seguintes sanções: 

I – Advertência oral; 

II – Advertência escrita; 

III – Suspensão, com tarefas escolares, de no máximo, 3 (três) dias letivos, 

e/ou com atividades alternativas na instituição educacional;  

IV- Transferência por comprovada inadaptação ao Regime da Instituição  

Educacional, quando o ao for aconselhável para a melhoria do 

desenvolvimento do aluno, da garantia de sua segurança ou de outros. 

§ 1º - Cabe ao professor a aplicação da sanção prevista no inciso I deste 

artigo e ao Diretor da Instituição Educacional, as contidas nos demais 

incisos. 

§ 2º - As sanções aplicadas ao aluno e o atendimento a ele dispensado são 

registrados em atas e na ficha individual do aluno, sendo vedado o registro 

no histórico escolar. 
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§ 3º - Ao aluno que sofrer a sanção prevista no inciso III, implicando 

perdas de provas, testes e trabalhos, é dada a oportunidade de realizá-los 

logo após seu retorno às atividades escolares. 

Art. 40 – No caso de aplicação de sanções ao aluno, é garantido amplo 

direito de defesa, com a presença dos pais u dos responsáveis, quando 

menor de idade. 

Secção III 

Do Responsável 
Art. 41 – Caberá aos pais ou responsáveis pelos alunos, no desempenho 

da cooperação prevista em lei: 

I – Acompanhar o desempenho escolar de seu (s) filho (s), incentivando-o 

(s) aos estudos; 

II – Comparecer às entrevistas e reuniões, quando convocados pela direção 

ou funcionário credenciado, acordando outra data quando não puderem 

comparecer; 

III – Atender às recomendações do Diretor, do Orientador Educacional 

e/ou do Coordenador Pedagógico, quanto ao desempenho do aluno; 

IV – Estar em dia com suas obrigações financeiras; 

V – Comunicar à Direção qualquer irregularidade no funcionamento da 

Escola que tiver conhecimento; 

VI – Zelar pelo bom nome da Escola, abstendo-se de comentários 

depreciativos com seus funcionários ou com terceiros; 

VII – Tomar ciência dos resultados das avaliações de seu (s) filho (s) e das 

sanções e/ou penalidades sofridas; 

VIII – Assegurar ao (s) seu (s) filho (s) o direito de defesa. 
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Dias 

Letivos 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. 1.º sem. 

0       

Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 2.º sem. 

       

Total   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR  

Considerar a Deliberação 02/2002 - CEE, que trata sobre a inclusão, no período 

letivo, de dias destinados a atividade pedagógica. 
"Art. 3.º - pode o estabelecimento considerar, como dias de efetivo trabalho escolar, 

os dedicados ao trabalho docente organizado, também, em função do seu 

aperfeiçoamento, conquanto não ultrapassem cinco por cento (5%) do total de dias 

letivos estabelecidos em lei, ou seja, dez (10) dias no decorrer do ano letivo.". 
Obs.: As atividades pedagógicas (1 0 dias) poderão ser distribuídas durante o ano 

letivo a critério da instituição de ensino. (LDB Art. 24, Inciso I). 
A instituição de ensino é obrigada a cumprir no mínimo a carga horária de 800 horas 

e 200 dias letivos. (LDB Art. 24, Inciso I). 
 
O calendário poderá sofrer alterações durante o ano, as quais serão informadas 

com antecedência. 
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23 a 27 – Avaliação diagnóstica 

22 DIAS LETIVOS 

 
10 – Feriado 
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