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1º ano

Para o processo de matrícula para 2018, seguem as informações necessárias:
1. PERÍODOS DE MATRÍCULAS

IMPORTANTE: CLÁUSULA CONTRATUAL

Período:
04 à 07/12/2017
Das 08h00 às 17h00
2. INVESTIMENTO
ANO/SÉRIE
Ensino
Fundamental
1º ao 5º ano

VALOR DA
ANUIDADE

PARCELA
MENSAL

R$ 12.235,44

R$ 1.019,62

Cláusula 6ª. A matrícula, ato indispensável que estabelece o
vínculo do aluno com o Colégio, dar-se-á, exclusivamente, com o
deferimento do Requerimento de Matrícula, condicionada à
assinatura deste Contrato, à quitação da 1ª (primeira) parcela
da anuidade (sinal ou arras), da agenda escolar e à aquisição
do material didático digital e/ou impresso na loja virtual da
EDEBÊ Brasil.
4. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES


 O pagamento da anuidade é dividido em 12 parcelas iguais,
sendo a primeira no ato da assinatura do contrato por ocasião
da matrícula e as demais, com vencimento no dia 10 de cada
mês, através de carnê de pagamento, a partir de fevereiro até
dezembro/2018.
3. ALUNOS NOVATOS



3.1 - Documentos Necessários para o processo de matrícula:











Requerimento de Matrícula impresso, devidamente preenchido
e assinado com esferográfica de tinta azul ou preta (sem
rasuras), pelo responsável financeiro do aluno;
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais impresso,
devidamente preenchido e assinado com esferográfica de
tinta azul ou preta (sem rasuras), pelo responsável financeiro
do aluno;
Termo de responsabilidade e Compromisso do Material
Didático impresso devidamente preenchido e assinado com
esferográfica de tinta azul ou preta (sem rasuras), pelo
responsável financeiro do aluno;
Cópia da certidão de nascimento, RG e CPF do aluno;
Relatório conclusivo do desempenho ou Declaração de
transferência do ano letivo 2017 (válida por 30 dias) da
Instituição Educacional de origem;
RG, CPF e Comprovante residencial (SERÃO ACEITOS
APENAS: COSERN TAXA CONDOMINIAL, TELEFONE
FIXO, TV POR ASSINATURA).
OBS.: Todos os documentos deverão ser impressos em
papel A4, orientação retrato (não serão aceitos
impressões em papel rascunho).

3.2 - Procedimentos de matrícula:
1.
2.

O responsável comparecerá ao colégio munido de toda
documentação necessária para realização da matrícula;
O pagamento da 1ª parcela da anuidade escolar será
disponibilizado pelo colégio após a entrega da documentação
necessária para realização da matrícula, devendo ser paga
exclusivamente com cartão de débito.



Em caso de necessidade para mudanças de dados no cadastro
existente ou alteração de responsável financeiro, o mesmo
deverá apresentar a documentação atualizada: RG, CPF e
comprovante de residência (SERÁ ACEITO APENAS:
COSERN, TELEFONE FIXO, TAXA CONDOMINIAL E TV
POR ASSINATURA); ou procurador, munido com a
documentação específica (Procuração com firma reconhecida
em cartório público), RG, CPF e comprovante de residência
(SUPRACITADOS)
O CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E O
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA E O TERMO DE
RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO DO MATERIAL
DIDÁTICO
DEVERÃO
SER
ASSINADOS
PELO
RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO ATO DA MATRÍCULA.
Após os períodos de matrículas determinados, as vagas
não preenchidas serão liberadas.
INFORMAÇÕES PARA AQUISIÇÃO MATERIAL
DIDÁTICO IMPRESSO - LOJA EDEBE –

LIVROS DIDÁTICOS DA REDE SALESIANA DE ESCOLAS (RSE),
adquirido pelo responsável no site – loja EDEBE –
http://loja.edebe.com.br
Os pré-requisitos para a compra do MDD são:
 O aluno estar matriculado.
No endereço http://loja.edebe.com.br, haverá um banner
convidando o responsável a digitar o CPF. Com este número, na
loja virtual fará a compra do pacote de acordo com a escola, o
segmento e o ano registrados na matrícula do aluno:
Os responsáveis por mais de um aluno deverão efetuar
compras separadas.
Ensino Fundamental I:
Pacote de livros didáticos + coleção imaginação e arte
5. INÍCIO DAS AULAS
 22/01/2018 – Novatos e veteranos.
6. HORÁRIO DE AULAS
 Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – 13h30 às 18h.
7. FORMAÇÃO DAS TURMAS
A formação das turmas, a cada ano, segue os critérios
estabelecidos pelo Colégio.

8. INFORMAÇÕES SOBRE OS UNIFORMES
Faz-se necessário esclarecer que o fardamento
escolar segue padrão de uniformidade, com normas prescritas
no Regimento Escolar sobre modelos, cores, medidas, tipo de
tecido e logomarca salesiana.
O uniforme escolar não se expõe nem se adequa
aos modismos de cada tempo e lugar. Para tanto,
orientamos aos pais que, na hora de comprar qualquer uma
das peças do uniforme, certifiquem-se de que esteja de acordo
com o tamanho do(a) seu(sua) filho(a), e segundo as
orientações do Colégio.
1 ° ao 5° Ano Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Short Saia Feminino - Exclusivo Fund. I
Bermuda Microfibra Masculina
Camisa PV - Manga Longa Unissex - Uso diário
Camisa PV - Uso Diário Unissex
Baby Look PV - Uso Diário Feminina
Educação Física
Camisa PV Unissex Infantil e Juvenil – Regata.
Agasalho Padrão - Malha Abrigo Unissex - Fund I ao EM.
Tênis preto e meias brancas.
ONDE ADQUIRIR O UNIFORME
Sport Mais
Endereço: R. Mossoró, 345 - Centro, Natal - RN, 59020-090
Horário: 08h00–18h00
Telefone: (84) 3221-0708
Leitura
Localizado em: Natal Shopping
Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, 2234 - PISO 2, LJ 348 Candelária, Natal - RN, 59064-000
Horário: 10h00–22h00
Telefone: (84) 3025-7902
CANTINAS RODRIGUES DA SILVA LTDA. - ME
3211-1310
Av. Duque de Caxias, 335 - Ribeira
CEP: 59012-200 - Natal - Rio Grande do Norte
FLAVIO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - ME
3211-1310
Av. Ayrton Senna, S/N - Nova Parnamirim
CEP: 59151-903 - Parnamirim - Rio Grande do Norte
TO
9. ROBÓTICA EDUCACIONAL
Com o propósito de levar o aluno a questionar, pensar e
procurar soluções, a robótica educacional está inserida na rotina
escolar, por meio de atividades lúdicas e desafiadoras, fomentando
um ambiente de aprendizagem por descoberta e reflexão dos
alunos.
A matrícula será realizada junto com a matrícula dos cursos
oficiais, seguindo os mesmos procedimentos de matrícula.
ANO/SÉRIE

VALOR DA
ANUIDADE

PARCELA
MENSAL

Ensino
Fundamental e
Ensino Médio

R$ 1.694,88

R$ 141,24

O pagamento da anuidade é dividido em 12 parcelas iguais,
sendo a primeira no ato da assinatura do contrato por ocasião da
matrícula e as demais, com vencimento no dia 10 de cada mês,
através de carnê de pagamento, a partir de fevereiro até
dezembro/2018.

