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INFORMATIVO DE MATRÍCULAS
Ensino Fundamental - 1º ano| 2019

Prezado (a) pai, mãe ou responsável,
seja muito bem-vindo (a)!
“Somos Salesiano: cultura, conectividade, esporte e
tradição” e se constitui uma alegria para nós estreitarmos
os laços por meio de uma parceria em prol da formação
das crianças, adolescentes e jovens rumo a um futuro
promissor.
Abaixo, você terá as informações necessárias ao
processo de matrículas para 2019. Leia atentamente e
siga todos os passos com tranquilidade e organização.

 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;
 Cópia da certidão de nascimento, RG ou CPF do(a)
aluno(a);

Abraço salesiano.

 Cópia do RG, CPF e um Comprovante residencial do
responsável financeiro, (escolhido APENAS entre:
COSERN, TAXA CONDOMINIAL, TELEFONE FIXO,
TV POR ASSINATURA).

1. PERÍODO

✓ Relatório conclusivo do desempenho ou declaração

de transferência do ano letivo 2018 (válida por 30
dias) da Instituição Educacional de origem (apenas

De 03 a 05/12/2018

para alunos novatos);

Horário: das 08h00 às 17h00.
OBSERVAÇÃO: Depois dos períodos de matrículas
determinados, as vagas não preenchidas serão liberadas.
2. INVESTIMENTO

ANO/SÉRIE
Ensino Fundamental

VALOR DA

PARCELA

ANUIDADE

MENSAL

R$ 13.214,28

R$ 1.101,19

3.2 – EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
✓ Nos dias reservados para a matrícula, o responsável
comparecerá ao colégio munido de toda
documentação necessária.
✓ O pagamento da 1ª parcela da anuidade e agenda
escolar, será realizado, após a entrega da
documentação necessária para realização da
matrícula, por meio de cartão de débito.

3. PROCESSO DE MATRÍCULA

✓ “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” (Cláusula Contratual 6ª).

As matrículas serão realizadas presencialmente no
colégio.

3.3. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Do 1º ao 5º ano

OBSERVAÇÃO: o pagamento da anuidade é dividido em
12 parcelas iguais, sendo a 1ª na matrícula, e as demais,
com vencimento no dia 10 de cada mês, de fevereiro até
dezembro/2019, por meio do carnê de pagamento.

3. 1. ALUNOS NOVATOS / VETERANOS
São necessários os seguintes documentos:
 Requerimento de matrícula impresso, devidamente
preenchido e assinado com esferográfica de tinta
azul ou preta (sem rasuras), pelo responsável
financeiro;
 Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
impresso, devidamente preenchido e assinado com
esferográfica de tinta azul ou preta (sem rasuras),
pelo responsável financeiro;

 Em caso de necessidade de mudanças de dados no
cadastro, apresentadas na sondagem, como
alteração de responsável financeiro, o mesmo deverá
apresentar a documentação atualizada: RG, CPF e
comprovante de residência (escolhido apenas entre
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 (SUPRACITADO).
 O contrato de serviços educacionais, o requerimento
de matrícula e o termo de responsabilidade e

compromisso do material didático deverão ser
assinados pelo responsável financeiro no ato da
matrícula.
4. INÍCIO DAS AULAS
23/01/2019– Alunos Novatos e Pré-Vestibular.
5. HORÁRIO DE AULAS
Ensino Fundamental (do 1º ao 5º anos) – das 13h30 às
18h00.
6. FORMAÇÃO DAS TURMAS
A formação das turmas, a cada ano, segue os critérios
estabelecidos pelo Colégio.
7. MATERIAL DIDÁTICO
O material didático da Editora Edebê é utilizado do Ensino
Fundamental I ao Ensino Médio em nossas unidades
educativas. O processo de compra está disponível
através do site: http://loja.edebe.com.br.
Depois de acessar o site acima e de digitar o CPF do
responsável pelo aluno, a loja virtual fará a reserva do
pacote de acordo com a escola, o segmento e o ano
registrados na matrícula do(a) aluno(a).
No ato de escolha do material didático, recomendamos a
compra do pacote listado na OPÇÃO B, abaixo:
A - PACOTE DE LIVROS DO 1º ANO DO EF1
Livros do pacote:
Ciências Humanas e da Natureza, Língua Portuguesa,
Matemática, Ensino Religioso.
B - PACOTE DE LIVROS DO 1º ANO DO EF1 - COM
ARTE
Livros do pacote: Ciências Humanas e da Natureza,
Língua Portuguesa, Matemática, Ensino Religioso, Arte (3
cadernos).
IMPORTANTE: Os responsáveis por mais de um aluno
deverão efetuar compras separadas.
7.1. MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
cadernos brochurão (formato 200mm x 275mm, 96
folhas)
- 01 cola bastão de 90 ml
- 01 coleção hidrocor – 12 cores
- 02

- 01 caderno meia pauta espiral 96 folhas
- 01 coleção de giz de cera Ecogiz – 12 cores
- 01 massa de modelar
- 01 estojo contendo (ecolápis grafite, borracha, 01
coleção de ecolápis de cor, apontador com suporte, cola
bastão, tesoura sem ponta, régua 15 cm) – Repor de
acordo com a necessidade.
- 01 gibi
- 01 alfabeto móvel de madeira
- 01 material dourado
- 01 pasta plástica fina transparente com elástico para
atividades diárias
- 01 avental transparente
- 01 caderno de desenho grande
- 01 pacote de saco ziploc
7.2. MATERIAL DIVERSO DE USO PESSOAL
- JALECO AVENTAL PARA LABORATORIO* (manga
longa).
*OBSERVAÇÃO: Material destinado às aulas práticas em
laboratório.
8. INFORMAÇÕES SOBRE OS UNIFORMES
O uniforme, conforme regimento escolar, é de uso
obrigatório e segue padrão de uniformidade, com normas
prescritas sobre modelos, cores, medidas, tipo de tecido
e logomarca salesiana, não se expondo nem se
adequando 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, a saber:
8.1. UNIFORME DIÁRIO
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
8.2. UNIFORME - EDUCAÇÃO FÍSICA
Camisa PV Unissex Infantil e Juvenil – Regata.
Agasalho Padrão - Malha Abrigo Unissex – Fund. I ao
EM.
Tênis preto e meias brancas.

8.3. ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS PARA
VENDA
SPORT MAIS
Av. Deodoro da Fonseca, 618 - Cidade Alta - Natal RN.
Horário: das 08h00 às 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: das 10h00 às 22h00
Telefone: (84) 3025-7902
CANTINAS RODRIGUES DA SILVA LTDA. - ME
Av. Duque de Caxias, 335 - Ribeira
CEP: 59012-200 - Natal - Rio Grande do Norte
Telefone: 3211-1310
FLAVIO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - ME
Av. Ayrton Senna, S/N - Nova Parnamirim
CEP: 59151-903 - Parnamirim - Rio Grande do Norte
Telefone: 3211-1310
TO
9. ROBÓTICA EDUCACIONAL
Com o propósito de estimular o pensamento crítico,
científico e tecnológico, a robótica educacional, em
parceria com a ROBOEDUC, a partir de 2019, estará
inserida na rotina escolar e integrada ao currículo, por
meio de atividades lúdicas, interdisciplinares e voltadas à
resolução de situações-problemas.
10. PROGRAMA BILÍNGUE
Em parceria com a INTERNATIONAL SCHOOL, em todo
o Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º anos) será ministrado
o programa bilíngue curricular.
Nessa modalidade, o Programa Bilíngue interage com a
grade curricular, em que a escola busca potencializar o
preparo de seus estudantes para a realidade de “cidadãos
mundiais”.
As aulas do currículo básico continuam a ser ministradas
pelos professores de cada matéria em Português. Já as
aulas do Programa Bilíngue, por meio de material didático
próprio e de modo interdisciplinar, são ministradas
totalmente em Inglês, utilizando o idioma como meio de
instrução para o desenvolvimento tanto da linguagem
quanto dos conteúdos.

11. ESPORTE E DAC

A Arte e o Esporte, para nós da Rede Salesiana Brasil de
Escolas, se constituem ferramentas importantes no
processo de desenvolvimento social e cultural dos nossos
educandos. Dessa forma, oferecemos atividades nas
modalidades artísticas e esportivas, a saber:
Futsal – GR – Judô – Karatê – Natação – Balé.
As matrículas para as Escolinhas e Equipes acontecerão
presencialmente, em data a ser divulgada via circular. A
quantidade de vagas é limitada, de acordo com cada
modalidade e turma. A primeira mensalidade deverá ser
efetuada com o cartão de débito na matrícula. As demais
parcelas têm vencimentos no dia 10 (dez) de cada mês,
iniciando em 10 (dez) de março e finalizando em 10 (dez)
de novembro de 2019.
SERVIÇO EXTRACURRICULAR

VALOR
MENSAL

Escolinha

152,54

Equipe

76,27

