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INFORMATIVO DE MATRÍCULAS
Ensino Fundamental I - 5º ano| 2020

Prezado (a) responsável, seja muito bem-vindo (a)!



“Somos Salesiano: cultura, conectividade, esporte e tradição”.
Constitui-se uma alegria para nós estreitarmos os laços por meio de
uma parceria em prol da formação das crianças, dos adolescentes e
dos jovens rumo a um futuro promissor. Abaixo, você terá as
informações necessárias ao processo de matrículas para o ano letivo
2020. Leia atentamente e siga todos os passos com tranquilidade e
organização.






Abraço salesiano.

1. PERÍODO DE MATRÍCULA



Novatos: Dias 05 e 06/12/2019
Veteranos: De 09 a 30/12/2019
Horário: das 08h00 às 17h00.
OBSERVAÇÃO: depois dos períodos de matrículas determinados, as
vagas não preenchidas serão disponibilizadas.

Cópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF do Aluno(a)
Beneficiário(a);
Cópia do Cartão de Vacinas do(a) Aluno(a) da Educação Infantil
e da 1ª (primeira) etapa do Ensino Fundamental;
Cópia do RG, CPF e CNH do responsável financeiro;
Cópia do comprovante de residência do responsável financeiro
(será aceito apenas: Cosern, telefone fixo, taxa condominial
e tv por assinatura);
Comprovante de pagamento da 1ª parcela da
anuidade/2020, incluindo a Agenda Escolar. A 3ª série do ensino
médio está isenta da agenda escolar;
Declaração de Transferência da Instituição Educacional de
origem (com validade de 30 dias); (Alunos Novatos);
Histórico Escolar original;
Relatório conclusivo do desempenho ou declaração de
transferência do ano letivo 2019 (válida por 30 dias) da Instituição
Educacional de origem (apenas para alunos novatos da
educação infantil e 1º ano do ensino fundamental I).

OBSERVAÇÃO: os documentos devem ser preenchidos e
assinados com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

2. INVESTIMENTO
3.2 – EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
ANO/SÉRIE

VALOR DA
ANUIDADE

PARCELA
MENSAL

Ensino Fundamental –
Anos Iniciais (1º ao 5º
Ano)

R$ 12.895,44

R$ 1.074,62

OBSERVAÇÃO: o valor da anuidade poderá ser parcelado em até 12
vezes. A 1ª parcela terá o vencimento no ato da assinatura do Contrato
de Prestação de Serviços: as demais, com vencimento no dia 10 (dez)
de cada mês, com início em fevereiro e término em dezembro de 2020.

✓

✓

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 boleto bancário.

✓

A matrícula, ato indispensável que estabelece o vínculo do aluno
(a) com o Colégio, dar-se-á, exclusivamente, com o
deferimento do Requerimento de Matrícula, condicionada à
assinatura do Contrato de prestação de serviços
educacionais, à entrega da documentação elencada acima, à
quitação da 1ª (primeira) parcela da anuidade (sinal ou arras),
da
agenda
escolar
(quando
especificado
pelo CONTRATADO) e à aquisição do material didático digital
e/ou impresso na loja virtual da EDEBÊ Brasil.

3. PROCESSO DE MATRÍCULA – PASSO A PASSO
NOVATOS:
As matrículas serão realizadas presencialmente no colégio.
VETERANOS – VIA WEB:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acesse o site: portal.edebe.com.br.
Informe login e senha do responsável financeiro.
Clique em Rematrícula.
Siga as instruções contidas nas ETAPAS DA PRÉ- MATRÍCULA
ON-LINE.
Selecione o ano letivo da matrícula.
Digite a matrícula do aluno e CPF do Responsável financeiro.
Imprima todos os documentos necessários em CONSULTAS
DIVERSAS.

3. 1. ALUNOS NOVATOS E VETERANOS
Serão necessários os seguintes documentos:




Requerimento de Matrícula devidamente preenchido e assinado
(sem rasuras) pelo responsável financeiro do(a) Aluno(a)
Beneficiário(a);
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente
preenchido e assinado (sem rasuras) pelo responsável
financeiro do(a) Aluno(a) Beneficiário(a);
Termo de Responsabilidade e Compromisso para aquisição de
material didático de uso exclusivo da “EDEBÊ Brasil”
devidamente preenchido e assinado (sem rasuras) pelo
responsável financeiro do Aluno(a) Beneficiário(a);

No período de matrícula, o responsável financeiro ou procurador,
munido de procuração com firma reconhecida em cartório público,
comparecerá ao colégio portando de toda documentação
necessária para realizá-la.

3.3. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES


Caso haja a necessidade de mudar os dados do cadastro
existente, como por exemplo, alteração de responsável financeiro,
o mesmo deverá apresentar a documentação atualizada: RG,
CPF, CNH 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, CNH e
comprovante de residência (SUPRACITADOS).



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.

4. INÍCIO DAS AULAS
15/01/2020 – 3ª Série Ensino Médio.
27/01/2020 – Fundamental I e Fundamental II.
28/01/2020 – 1ª a 2ª Série do Ensino Médio.
29/01/2020 – Educação Infantil.

5. HORÁRIO DE AULAS

9. LIVROS A SEREM ADQUIRIDOS EM LIVRARIAS

Matutino:
Educação Infantil (Nível III ao V) – 07h30 às 11h30.
Ensino Fundamental I – 07h10 às 11h40.
Ensino Fundamental II – 07h10 às 12h30.
Ensino Médio (1ª a 3ª Série) – 07h10 às 13h15.

EMPREENDEDORISMO
FRAIMAN, Leo. Empreendedorismo e projeto de Vida: 5º ano:
Ensino fundamental – 1ª ed. – São Paulo: FTD, 2016.

Vespertino:
Educação Infantil (Nível III ao V) – 13h30 às 17h30.
Ensino Fundamental I – 13h30 às 18h00.
Ensino Fundamental II – 13h30 às 18h50.
6. FORMAÇÃO DAS TURMAS
A formação das turmas, a cada ano, segue os critérios estabelecidos
pelo Colégio.
7. MATERIAL DIDÁTICO
Confira, abaixo, o descritivo dos livros a serem adquiridos através do
site da Editora Edebê: https://loja.edebe.com.br/.
Siga o passo a passo conforme REVISTA volta às aulas Editora
Edebê.
No momento da compra, escolher somente os itens relacionados
abaixo:
5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
COLEÇÃO NAUTAS - EF 5 ANO LÍNGUA PORTUGUESA
COLEÇÃO NAUTAS - EF 5 ANO MATEMÁTICA
COLEÇÃO NAUTAS - EF 5 ANO CIÊNCIAS
COLEÇÃO NAUTAS - EF 5 ANO HISTÓRIA
COLEÇÃO NAUTAS - EF 5 ANO GEOGRAFIA
COLEÇÃO NAUTAS - EF 5 ANO ENSINO RELIGIOSO
COLEÇÃO NAUTAS - ROBÓTICA 5º ANO
COLEÇÃO NAUTAS - REVISTA DA FAMÍLIA
COLEÇÃO NAUTAS - AMPLIANDO ROTAS 5ºANO
PARADIDÁTICOS
LEO EM UMA VIAGEM SURREAL
CAMINHOS DE UM RIO - UMA HISTORIA INDÍGENA
IMPORTANTE: os responsáveis por mais de um aluno deverão efetuar
compras separadas.
Caberá à Edebê Brasil todo o processo comercial, inclusive a emissão
de nota fiscal e entrega do material didático.
8. PROGRAMA BILÍNGUE
Em parceria com a Editora FTD, em toda a Educação Infantil (Nível III
ao V), Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental II (6º
ao 9º ano), será ministrado o programa bilíngue curricular.
O Programa Bilíngue interage com a grade curricular, na qual 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 são ministradas de modo interdisciplinar, totalmente em Inglês,
utilizando o idioma como meio de instrução para o desenvolvimento
tanto da linguagem quanto dos conteúdos.
Kit Evolution Fly high Ens Fundamental 5º ano
Siga o passo a passo conforme FOLDER anexo e compre on-line de
forma segura com total sigilo das informações pessoais:
ftdcomvoce.com.br

PARADIDÁTICO (Vendido na cantina de cada unidade salesiana.)
FERNANDES, Louise. Dante e o elefante / Louise Fernandes; ilustrado
por: Raíssa Bulhões – 2. Ed. – Natal, RN: M3 Arte & Eventos, 2017. 48
p. il.
10. MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Material comum para todos os componentes
- 01 Agenda Escolar (disponível na escola) - Comunicação Escola –
Família;
- 05 Cadernos (grandes, capa dura e brochura – 96 folhas);
- 01 Caderno de desenho grande capa dura;
- 01 Lápis grafite nº 2 ou poly nº 7 (repor de acordo com a necessidade);
- 01 Caixa de lápis de cor (pelo menos 12 cores);
- 01 Caixa de canetas hidrocor (pelo menos 12 cores);
- 01 Coleção Ecogiz de cera bicolor - 12 cores (repor de acordo com a
necessidade);
- 01 Ecolápis de escrever graphicolor (repor de acordo com a
necessidade);
- 01 Caneta azul;
- 01 Caneta preta;
- 01 Caneta marca texto;
- 01 Borracha;
- 01 Apontador com depósito;
- 01 Cola bastão;
- 01 Cola branca 90ml;
- 01 Cola de isopor 90ml;
- 01 Tesoura com ponta arredondada;
- 01 Régua acrílica 30 cm;
- 01 grampeador pequeno para estojo;
- 01 Pasta plástica fina transparente com elástico - para atividades
diárias;
Material específico para Matemática
- 01 Dado de 6 faces;
- 01 Material dourado (simples);
- 01 Calculadora simples.
- 01 Fita métrica;
Material específico para Ciências
- 01 Pasta catálogo com pelo menos 20 plásticos;
- 01 Lupa pequena
Material específico para Língua Portuguesa
- 01 Dicionário (livre escolha);
Material específico para Língua Inglesa
- 01 Dicionário (livre escolha);
USO PEDAGÓGICO
- 03 Envelopes saco ouro 260mm x 360mm - Organização das
atividades dos alunos.
- 01 Pacote de saco ziploc tam. 24cm x17cm - Organização das
atividades dos alunos.
- 01 Caixa de tintas guache coloridas - Utilizar na execução de
atividades pedagógicas.
- 01 Caixa de Massa de modelar com 12 cores - Utilizar na execução
de atividades pedagógicas.
- 01 Avental transparente - Utilizar na execução de atividades
pedagógicas.
- 01 Caneta para tecido (vermelha) - Utilizar na execução de atividades
de artes.
- 01 Caneta para tecido (preta) - Utilizar na execução de atividades de
artes.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- O material de USO PEDAGÓGICO deverá ser entregue nos dias 22
e 23 de janeiro de 2020, no Colégio.
- Todo o material e uniforme devem ser identificados com o nome
completo do aluno em local de fácil visualização.
- Serão solicitados, ao longo do ano, alimentos (para práticas de
culinária), ilustrações, materiais reciclados, rótulos e embalagens, para
os projetos pedagógicos desenvolvidos nos trimestres.
11. MATERIAL DIVERSO DE USO PESSOAL
- JALECO AVENTAL PARA LABORATÓRIO* (manga longa).
*OBSERVAÇÃO: material destinado às aulas práticas em laboratório.
12. 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 os 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:

Manhã: das 08h30 às 13h30
Tarde: das 15h00 às 17h30
Telefone: 3211-1310
13. ROBÓTICA EDUCACIONAL
Com o propósito de estimular o pensamento crítico, científico e
tecnológico, a robótica educacional é inserida na rotina escolar e
integrada ao currículo por meio de atividades lúdicas, interdisciplinares
e voltadas à resolução de situações-problemas.
Assim, integrando teoria e prática, temos um ambiente de
aprendizagem por descoberta e reflexão, adequado para proporcionar
o desenvolvimento dos objetos de conhecimento de Robótica, que
exploram a programação e trabalham o Pensamento Computacional de
forma significativa.
14. ESPORTE E DAC
A Arte e o Esporte, para nós da Rede Salesiana Brasil de Escolas,
constituem-se ferramentas importantes no processo de
desenvolvimento social e cultural dos nossos educandos. Dessa forma,
dispomos de atividades nas modalidades artísticas e esportivas, a
saber:
Futsal - GR - Judô - Karatê - Natação - Voleibol - Basquetebol –
Badminton - Balé – Teatro - Banda.

12.1. 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.
Tênis preto e meias brancas.

As matriculas ocorrerão no período de 29 a 31 de janeiro de 2020
(alunos veteranos que concluíram as atividades esportivas e/ou
artísticas até o mês de novembro de 2019) e 03 e 04 de fevereiro de
2020 (alunos novatos nas modalidades artísticas e/ou esportivas).
A quantidade de vagas é limitada de acordo com cada modalidade e
turma. O pagamento da 1ª parcela se dará no ato da matrícula, e as
demais parcelas vencerão no dia 10 (dez) de cada mês, iniciando em
10 (dez) de março e finalizando em 10 (dez) de novembro de 2020.

12.2. UNIFORME - EDUCAÇÃO FÍSICA
Camisa PV Unissex Infantil e Juvenil – Regata.
Agasalho Padrão - Malha Abrigo Unissex - Fund I ao EM.
Tênis preto e meias brancas.
12.3. 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 no 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
Horário: de segunda à sexta feira
Manhã: das 08h30 às 13h30
Tarde: das 15h00 às 17h30
Telefone: 3211-1310
FLÁVIO ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA - ME
Av. Ayrton Senna, S/N - Nova Parnamirim
CEP: 59151-903 - Parnamirim - Rio Grande do Norte
Horário: de segunda à sexta feira

SERVIÇO
EXTRACURRICULAR
Escolinhas Esportivas /
Artísticas (DAC)

ANUIDADE

VALOR
MENSAL

R$ 1.632,20

R$ 163,22

Importante: o cancelamento dos serviços deverá ser formalizado
pelo contratante, obrigatoriamente, na Central de Atendimento até
o dia 30 de cada mês.

