INFORMATIVO DE MATRÍCULA 2021 - ALUNOS VETERANOS
Ensino Fundamental – 4º ano
Palavra da Direção
Caríssimos pais, mães, responsáveis,
Saudações!
Nossa gratidão aos senhores e senhoras, que colaboraram de forma tão intensa para que esse período
de isolamento social fosse de revisão de valores humanos, resgate de nossas crenças e de nossa identidade
cristã e salesiana.
A participação das famílias e dos educadores, apoiando a realização das tarefas, disponibilizando
recursos tecnológicos e, acima de tudo, transmitindo segurança e afeto aos nossos alunos e alunas, seus filhos
e filhas, foi fundamental para o êxito da superação dos desafios impostos pelo “novo normal”, até agora.
Gratidão pela confiança!
Quanto às matriculas 2021, comunicamos-lhes o lançamento do nosso Edital de Matrículas, disponível
nos sites dos colégios São José e Dom Bosco. São várias as novidades pedagógicas.
Além disso, cientes e sensíveis às dificuldades financeiras familiares no cenário atual de pandemia,
manteremos nossos serviços com os mesmos valores aplicados em 2020, oferecendo, ainda, condições
especiais, a saber:
1. Será concedido desconto, exclusivamente, na 1ª (primeira) parcela (JANEIRO/2021), para
renovação de matrícula nos seguintes percentuais:
a. 15% (quinze por cento), se quitada até o dia 10/11/2020;
b. 10% (dez por cento), se quitada até o dia 30/11/20.
2. Quitação antecipada de anuidade 2021:
a. Até 10/11/2020, será concedido desconto de 20% (vinte por cento);
b. Até 30/11/2020, será concedido de desconto de 15% (quinze por cento).
c. Esses descontos não serão cumulativos com outros já aplicados.
Na certeza de que o tempo, que nos desafia, é o mesmo que nos abre o horizonte para novos e seguros
caminhos, aproveitamos para desejar-lhes um ano novo cheio de paz e saúde, com as bençãos de Deus.
Fraternalmente,
Direção-Geral

1. Princípios Pedagógicos
"Como Rede Salesiana Brasil de Escolas, buscamos garantir o direito de aprender de todos os estudantes
em suas diferenças, possibilitando a participação no processo escolar, enfatizando habilidades e
potencialidades na superação das dificuldades e fazendo que cada um exerça o seu papel de forma digna,
independente e responsável.
Nessa direção, compreendemos que a Educação Inclusiva é uma questão de justiça e de igualdade, visto
que proporciona educação de qualidade para todos aqueles que se encontram em situação de dificuldade de
aprender. Além disso, oportuniza atender à diversidade e tornar efetiva a aprendizagem, assegurando a todos
os direitos e oportunidades iguais”. (DIRPE, 2017, p.32)
2. Metodologia de Ensino
Nossa proposta educativa é alicerçada em torno do método original, o Sistema Preventivo Salesiano,
cujo pensamento é centrado na inteireza do ser humano, no corpo, na razão, no sentimento, no trabalho e na
espiritualidade, por meio do tripé: razão religião e amorevolezza.
Buscamos, assim, educar a nós mesmos e educar, integralmente, os jovens, construindo, com eles,
uma proposta de ensino e aprendizagem que consolida o processo de crescimento acadêmico e de promoção
de um futuro que propõe a superação da exclusão, da indiferença, das violências e da degradação dos
ambientes, na busca da fraternidade universal. (DIRPE, 2018, p.30)
3.

Normas Escolares

3.1. Currículo
Em nossos ambientes educativos, consideramos o currículo como um modo de mediação pedagógica
e cultural a serviço das pessoas que partilham a educação como experiência, que promove conhecimento,
autonomia e protagonismo.
Assumimos, nessa direção, a concepção de um currículo de educação católica, integral e inclusiva,
nas perspectivas de: construção de conhecimentos científico, social, cultural, pedagogicamente relevantes;
desenvolvimento do sentido de pertença à comunidade humana, tendo consciência do cuidado com a casa
comum; domínio e uso responsável de tecnologias, linguagens e mídias digitais para a formação críticoreflexiva; formação na e para a liberdade, autonomia e crescimento na capacidade de amar; implementação
dos valores humanos, cristãos e éticos universais; atenção ao outro como expressão primeira na lógica do
cuidado; desenvolvimento das diversas formas de expressão e de comunicação. (DIRPE, 2018, p.31).
3.2. Avaliação
Ao longo dos trimestres letivos, a avaliação das aprendizagens significa uma rica oportunidade de
síntese, na lógica do Sistema Preventivo Salesiano, sendo processual, reflexiva e formativa. Segundo as
Diretrizes Pedagógico-Evangelizadoras da Rede Salesiana Brasil de Escolas:
A avaliação, nas escolas salesianas, constitui-se para todos os envolvidos o inventário de um processo
vivo, intenso e complexo, podendo significar o modo pelo qual todos os participantes do projeto pedagógico
tomam consciência de suas identidades, suas diferenças, responsabilidades e avanços, de modo que, cada
um, educador e estudante, cresça em autonomia e competência acadêmica, para inserir-se como sujeito ativo
e cidadão responsável no mundo em que vive”. (DIRPE, 2017, p. 45)

A partir desta premissa, nos Colégios Salesianos do Rio Grande do Norte, a avaliação, compreendida
como processo e inserida em contexto de aprendizagem contínua, destina-se a:
a) Diagnosticar a aprendizagem em relação aos objetivos educacionais previstos na ação pedagógica de
cada ciclo, detalhando a situação concreta do desenvolvimento de cada estudante;
b) Subsidiar, com informações, o professor e estudante, ao longo processo formativo, favorecendo a
melhoria da aprendizagem.
c) Contribuir para que o aluno tenha uma visão objetiva de si mesmo, possibilitando uma tomada de
consciência sobre seus avanços e dificuldades.
d) Fundamentar a tomada de decisão do professor sobre a atribuição de notas.
e) Garantir o acompanhamento progressivo dos educandos por meio de múltiplas possibilidades e
metodologias.
O itinerário avaliativo, assim, contempla toda ação didático-pedagógica da instituição, desenvolvendose ao longo do ano letivo, observando-se a preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e
o mínimo considerado necessário em termos de conhecimentos, competências e habilidades em cada
componente curricular, em consonância com os objetivos da Educação Nacional e das Diretrizes PedagógicoEvangelizadoras da Rede Salesiana Brasil.
3.3. Carga Horária
Ensino Fundamental Anos Iniciais - 25 horas semanais
Matutino:
Das 07h10 às 11h40
Vespertino
Das 13h30 às 18h00.

4.

Nossos Diferenciais

- Material didático da Edebê - RSB de Escolas;
- Programa Bilíngue curricular da Ed. Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental;
- Robótica educacional como ferramenta interdisciplinar;
- Biblioteca física atualizada e acesso virtual à plataforma de leitura digital (Árvore de Livros);
- Ênfase na preparação para o ENEM com material revisional RSB - Escolas e Simulados Nacionais;
- Projetos de acompanhamento pedagógico desenvolvidos ao longo do ano;
- Espaço MAKER de aprendizagem interativa;
- Formação continuada, acompanhamento e qualificação ampliada dos docentes;
- Sala de Recursos Multifuncionais;
- Programa de Prevenção ao Bulliyng (ABRACE).
5.

Período de Matrícula

De 03 de novembro a 30 de dezembro de 2020.
OBSERVAÇÃO: Depois dos períodos de matrículas determinados, as vagas não preenchidas
serão disponibilizadas.

5.1. Investimento

ANO/SÉRIE

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

VALOR DA

PARCELA

ANUIDADE

MENSAL

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 vencerão no dia
10 (dez) de cada mês, com início em fevereiro e término em dezembro de 2021.
5.2 PASSO A PASSO - PRÉ-MATRÍCULA 2021
1 - Acesse ao site da instituição: www.salesianorn.com.br;
2 - No lado superior direito, clique em Activesoft e acesse o Portal Acadêmico;
3 - Informe os dados solicitados do responsável financeiro que irá acessar o Portal;
4 - No lado inferior esquerdo, clique em PRÉ-MATRÍCULA 2021;
5 - Selecione a matrícula do(a) aluno(a) e, em seguida, clique em PRÉ-MATRÍCULA 2021;
6 - Favor providenciar a documentação que estiver em situação PENDENTE e a envie ao Colégio;
7 - Preencha os dados cadastrais do(a) RESPONSÁVEL FINANCEIRO(A) e, em seguida, clique em
AVANÇAR;
8 - Preencha os campos cadastrais do(a) aluno(a) e, em seguida, clique em AVANÇAR;
9 - Imprima e assinale os DOCUMENTOS relacionados abaixo e entregue no Colégio;
10 - O boleto da PRÉ-MATRÍCULA 2021, contendo mensalidade e agenda escolar, estará disponível
para o pagamento exclusivamente na rede bancária;
11 - Clique em CONCLUIR.

AGENDAMENTO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS NO FORMATO PRESENCIAL
1- No lado inferior esquerdo, clique em AGENDAR ATENDIMENTO;
2 - Selecione a data para que os horários possam ser listados;
3 – Observe a lista de horários disponíveis para o agendamento;
4 - Clique em AGENDAR, verifique a disponibilidade de horários e MARQUE seu agendamento.

5.3 Documentos para matrícula - Alunos Novatos e Veteranos:
NOVATOS:
✓ Requerimento de Matrícula;
✓ Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;
✓ 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 do Ensino Fundamental Anos
Iniciais;
✓ Cópia da CNH ou RG e CPF do responsável financeiro;
✓

Cópia do comprovante de residência do responsável financeiro (COSERN, TAXA
CONDOMINIAL,TV POR ASSINATURA, TELEFONE FIXO);

✓ Declaração de Transferência da Instituição Educacional de origem (com validade de 30 dias)
✓ Histórico Escolar
✓ Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental para matrículas de alunos(as)
no Ensino Médio;
✓ Termo de autorização de uso de nome, imagem e voz;
✓ Termo de autorização para saída de alunos;
✓ Termo de autorização para acesso às informações financeiras;
✓ Termo de compromisso e responsabilidade para aquisição de material didático de uso exclusivo da
"EDEBÊ Brasil" (Para os alunos: Da Ed. Infantil à 3ª Série - Ensino Médio);
✓ Termo de consentimento para tratamento de Dados Pessoais e Sensíveis.

VETERANOS:
✓ Requerimento de Matrícula;
✓ Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;
✓ 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 do Ensino Fundamental Anos
Iniciais;
✓

Cópia do comprovante de residência do responsável financeiro (COSERN, TAXA
CONDOMINIAL,TV POR ASSINATURA, TELEFONE FIXO);
✓ Termo de autorização de uso de nome, imagem e voz;
✓ Termo de autorização para saída de alunos;
✓ Termo de autorização para acesso às informações financeiras;
✓ Termo de compromisso e responsabilidade para aquisição de material didático de uso exclusivo da
"EDEBÊ Brasil" (Para os alunos: Da Ed. Infantil à 3ª Série - Ensino Médio);
✓ Termo de consentimento para tratamento de Dados Pessoais e Sensíveis.

6.
6.

INÍCIO DAS AULAS
Dia 25/01/2021 - Ensino Médio (da 1a a 3a series);
Dia 26/01/2021 - Ensino Fundamental II (do 6o ao 9o Anos);
Dia 27/01/2021 - Da Ed. Infantil ao 5o Anos.

6.1. 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/.
IMPORTANTE: Os responsáveis por mais de um aluno deverão efetuar compras separadas.

Caberá à Edebê Brasil e a Editora FTD todo o processo comercial, inclusive a emissão de nota
fiscal a entrega do material didático.

No momento da compra, escolha somente os itens relacionados abaixo:
4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
COLEÇÃO NAUTAS - EF 4 ANO LÍNGUA PORTUGUESA (Site EDEBÊ)
COLEÇÃO NAUTAS - EF 4 ANO MATEMÁTICA (Site EDEBÊ)
COLEÇÃO NAUTAS - EF 4 ANO CIÊNCIAS (Site EDEBÊ)
COLEÇÃO NAUTAS - EF 4 ANO HISTÓRIA (Site EDEBÊ)
COLEÇÃO NAUTAS - EF 4 ANO GEOGRAFIA (Site EDEBÊ)
COLEÇÃO NAUTAS - EF 4 ANO ENSINO RELIGIOSO (Site EDEBÊ)
COLEÇÃO NAUTAS - ROBÓTICA 4º ANO (Site EDEBÊ)
COLEÇÃO NAUTAS - AMPLIANDO ROTAS 4º ANO (Site EDEBÊ)
OS ENIGMAS DE GAUDI (Site EDEBÊ)
O MISTÉRIO EM PEDRALITE (Site EDEBÊ)

Natal, como eu te amo / Andreia Regina Mendes; Ilustração Fendy Silva - Natal:M3 editora,
2020. (Venda através do site www.m3editora.com.br ).
Programa Bilíngue - Kit Evolution Fly high Ens Fundamental 4º Ano - Venda na
Editora FTD ou no site ftdcomvoce.com.br , disponível a partir de janeiro de 2021.
FRAIMAN, Leo. Empreendedorismo e projeto de Vida: 4º ano: Ensino fundamental / Leo
Fraiman – 1ª ed. – São Paulo: FTD, 2016. Venda na Editora FTD ou através do site*:
ftdcomvoce.com.br *(a partir de janeiro/2021)

8. Material Escolar
Material comum para todos os componentes
- 01 Agenda Escolar (disponível na escola) - Comunicação Escola – Família;
- 06 Cadernos (grandes, capa dura e brochura – 96 folhas);
- 01 Caderno de desenho grande capa dura;
- 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 Cola bastão;
- 01 Cola branca 90ml;
- 01 Cola de isopor 90ml;
- 01 Tesoura com ponta arredondada;
- 01 Régua acrílica 30 cm;
- 01 Caneta azul;
- 01 Caneta preta;
- 01 Caneta marca texto;
- 01 Borracha;

- 01 Apontador com depósito;
- 01 Grampeador pequeno para estojo;
- 01 Pasta plástica fina transparente com elástico - para atividades diárias;
- 01 Pacote de saco ziploc tam. 24cm x17cm - Organização das atividades dos alunos - uso individual.
Material específico para Matemática
- 01 Material dourado (simples);
- 01 Calculadora simples;
- 01 Fita métrica.
Material específico para Ciências
- 01 Pasta catálogo com pelo menos 20 plásticos;
Material específico para Língua Portuguesa
- 01 Dicionário (livre escolha).
JALECO AVENTAL PARA LABORATÓRIO* (manga longa).
*OBSERVAÇÃO: material destinado às aulas práticas em laboratório.
OBS: o material individual fica na mochila da criança ou em casa, será solicitado pelas educadoras

quando houver necessidade.
USO PEDAGÓGICO

- 03 envelopes pardos tamanho A4 (para as atividades dos alunos).
- 01 Caixa de tintas guache coloridas - Utilizar na execução de atividades pedagógicas.
- 01 Avental transparente - Utilizar na execução de atividades pedagógicas.
- 01 caixa de massa de modelar com 12 cores - Utilizar na execução de atividades pedagógicas.
OBS: o material pedagógico fica na escola para uso exclusivo em sala de aula.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- O material de USO PEDAGÓGICO deverá ser entregue nos dias 20 e 21 de janeiro de 2021, 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.
9.
9. Uniforme
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 ou responsáveis que, na hora de comprarem qualquer uma das peças
do uniforme, se certifiquem de que esteja de acordo com o tamanho do (a) seu (sua) filho (a) e
segundo as orientações do Colégio, a saber:
9.1
9.1. Uso Diário
Short Saia feminino – infantil.
Bermuda Microfibra masculina infantil.
Camisa PV - Manga curta unissex - Uso diário.
Tênis preto e meias brancas.
9.2

9.2.

Educação Física
Camisa Educação Física PV - Uso diário unissex.
Camisa Educ. Fis PV Feminina Infantil.
Agasalho Padrão - Malha abrigo unissex – infantil.
Tênis preto e meias brancas.

9.3. 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
(84) 98121-5787 – Contato para entrega em domicílio.
10. DAC e Esporte
As informações referentes às atividades extracurriculares serão disponibilizadas no início do ano letivo,
via informativo próprio.
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