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Senhores pais
A nossa ação pedagógica visa a contribuir para a formação
integral de nossos alunos, permitindo-lhes construir suas
identidades com liberdade e responsabilidade.
Nossa equipe direciona o seu empenho na busca de atender
às necessidades de uma educação voltada para a ética, onde o
aluno, instigado sempre a participar criticamente da sociedade
em que vive, aprimore suas atitudes pessoais e o seu viver em
sociedade.
Esperamos por seu filho para, conosco,
CONSTRUIR e INTERAGIR,
		

pensando,

			
		

sentindo,
		

participando

da realização de todos os nossos projetos. Juntos,
escreveremos mais um capítulo de nossas histórias - a desta
escola e a dele - pleno de alegrias e sucessos.

Com carinho,
A Direção

A escola é um edifício
de quatro paredes com
o amanhã dentro dele.
George Bernard Shaw

Turnos e Turmas
>>Manhã
das 7h45 às 12h15
Educação Infantil
Maternal (2 anos)
Infantil I (3 anos)
Infantil II (4 anos)
Infantil III (5 anos)

Ensino Fundamental
Primeiro ano
Segundo ano
Terceiro ano
Quarto ano
Quinto ano*

>>Tarde
das 13h30 às 18h00
Educação Infantil
Maternal (2 anos)
Infantil I (3 anos)
Infantil II (4 anos)
Infantil III (5 anos)

Ensino Fundamental
Primeiro ano
Segundo ano
Terceiro ano
Quarto ano
Quinto ano*

Obs: O horário das turmas do Quinto Ano do Fundamental é acrescido
de 100 minutos por semana em relação às outras séries.
Assim, às terças e quintas, os alunos do Quinto Ano do turno da manhã
entram às 07:45 e saem às 13:10 e os alunos do turno da tarde entram
às 12:20 e saem às 18:00.

Educação Infantil

Educação Infantil
Critérios de idade para matrículas em 2018
Maternal

2 anos completos até 31 de maio de 2018

Jardim I

3 anos completos até 31 de maio de 2018

Jardim II

4 anos completos até 31 de maio de 2018

Jardim III

5 anos completos até 31 de maio de 2018

Inscrições para a Educação Infantil
Reserva

Matrícula

Taxa de
reserva

Alunos
antigos

1 a 10/8/2017

18 e 19/12/2017

---

Irmãos
de alunos
antigos

1 a 10/8/2017, por ordem
de chegada, enquanto
houver vagas

18 e 19/12/2017

---

Alunos
novos

A partir de 14/8/2017,
por ordem de cheagada,
enquanto houver vagas.
Haverá lista de espera.

17/10/2017

R$300,00

>>Alunos Novos
Para a Educação Infantil, a criança deverá completar a idade
referente ao seu grupo até 31 de maio de 2018.

Reservas para 2018
A partir de 14/8/2017, na secretaria da escola, por ordem de
chegada, enquanto houver vagas, com pagamento da taxa de
R$300,00. Haverá lista de espera para os pedidos feitos após se
esgotarem as vagas.
A taxa de reserva será deduzida no valor da mensalidade por
ocasião da matrícula, mediante apresentação do recibo. Os alunos
não matriculados poderão requerer a devolução deste valor, na
secretaria do colégio, mediante recibo, até 31/10/2017.

Matrícula
17/10/2017, 8h às 12h e das 14h às 18h No ato da matrícula,
deverá ser pago o valor referente à mensalidade de janeiro.
Os cheques da matrícula (referentes a janeiro) deverão ser
datados para 26/1/2018.
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Educação Infantil
>>Alunos Antigos
Reservas para 2018
1 a 10 de agosto de 2017. No ato da reserva, deve ser
apresentado o carnê quitado até o mês de julho.

Matrícula
18 e 19/12/2017, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Atenção
As vagas não renovadas no prazo estipulado serão usadas pela
Direção a partir do dia 11 de agosto de 2017.
Pedimos que só sejam renovadas as vagas dos alunos que
realmente forem continuar conosco.

>>Irmãos de alunos antigos
Os alunos que pretendem ingressar na Educação Infantil em
2018, cujos irmãos já estudem no colégio, deverão fazer as
reservas de vagas no seguinte período:

Reservas para 2018
1 a 10 de agosto de 2017.

Matrícula
18 e 19/12/2017, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
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>>Documentos
Todos os documentos deverão ser entregues no ato da
matrícula:
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Cópia da carteira de convênio médico
4 fotos 3x4 atuais, com o nome da criança no verso
Cópia da carteira de vacinação
Cópia do CPF e RG do responsável financeiro (alunos novos
ou se houver troca do mesmo para 2018)
∙∙ Cópia da certidão de nascimento, caso ainda não tenham
deixado na escola
∙∙ Cópia de documento que informe o tipo sanguíneo da
criança (Deliberação CEE 253/2000), caso ainda não tenham
deixado na escola
∙∙ Duas vias do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
assinadas pelo Responsável Financeiro
Obs.: Recomendamos que todos os alunos, até o início das aulas,
atualizem o exame visual e a audiometria.

7

>>Cancelamento de matrícula
No caso de cancelamento da matrícula:
∙∙ até 07 dias após a assinatura do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais, os valores pagos serão devolvidos
integralmente.
∙∙ até 01 dia antes do início do ano letivo (01/02/2018), a
devolução será de 80% dos valores pagos.
∙∙ após o início do ano letivo (01/02/2018), não será devolvido
qualquer valor pago.

>>Imposto de renda
Os pedidos de declaração destinados ao Imposto de
Renda deverão ser feitos nos dias de matrícula, mediante a
apresentação do carnê de 2017 quitado. As declarações serão
entregues logo após o pedido das mesmas.

8

Ensino Fundamental

Ensino Fundamental
Inscrições - 1º ano
Taxa de
reserva

Reserva

Sondagem Matrícula

Alunos
antigos

1 a 10/8/2017

---

18 e 19/12/2017 ---

Irmãos
de alunos
antigos

1 a 10/8/2017, por
ordem de chegada,
enquanto houver
vagas

A partir de
9/10/2017

18 e 19/12/2017 ---

Alunos
novos

A partir de
A partir de
14/8/2017, por
9/10/2017
ordem de chegada,
enquanto houver
vagas. Haverá lista de
espera.

17/10/2017

R$300,00

Taxa de
reserva

Inscrições - 2º ao 5º ano
Reserva

Avaliação

Matrícula

Alunos
antigos

1 a 10/8/2017

---

18 e
19/12/2017

---

Irmãos
de alunos
antigos

1 a 10/8/2017

A partir de
9/10/2017

18 e
19/12/2017

---

Alunos
novos

A partir de
14/8/2017

A partir de
9/10/2017

17/10/2017

R$300,00
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>>Alunos Novos
Reservas para 2018
A partir de 14/8/2017, na secretaria da escola, com pagamento
da taxa de R$300,00. No caso do 1º ano, será feita por ordem
de chegada, enquanto houver vagas, e haverá lista de espera
para os pedidos feitos após se esgotarem as vagas.
A taxa de reserva será deduzida no valor da mensalidade por
ocasião da matrícula, mediante apresentação do recibo. Os alunos
não matriculados poderão requerer a devolução deste valor, na
secretaria do colégio, mediante recibo, até 31/10/2017.

Avaliações
Os conteúdos referentes às atividades encontram-se
relacionados nas páginas deste informativo.
Para o 1ºano do Ensino Fundamental
Especificamente em relação ao 1º ano, o aluno deverá realizar
uma sondagem não classificatória, que tem o objetivo
de colher dados para o planejamento pedagógico. Esta
sondagem será realizada no dia 9/10/2017, às 9h.
Para as demais séries - 2º ao 5º ano
As avaliações, de caráter classificatório, serão realizadas no
dia 9/10/2017, às 9h ou às 10h (a escolher). Serão realizadas
através de atividades individuais e/ou em pequenos grupos.
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Ensino Fundamental
Resultado
O resultado das avaliações do 2º ao 5º ano será divulgado no
dia 16/10/2017 no site da escola.
O resultado será divulgado em ordem numérica de inscrição,
preservando o sigilo na identificação do candidato, com a
denominação APROVADO, NÃO APROVADO, ou APROVADO
AGUARDANDO VAGA. Terminadas as vagas de um dos turnos
- após a classificação da AVALIAÇÃO - e havendo vagas no
outro turno, estas poderão ser oferecidas aos candidatos que
não foram absorvidos no turno da sua escolha inicial. Este
oferecimento obedecerá à classificação da avaliação. Se for o
seu caso, procurar a Secretaria da Escola no dia 19/10/2017.

Matrícula
17/10/2017, de 8h às 12h e das 14h às 18h. No ato da matrícula,
deverá ser pago o valor referente à mensalidade de janeiro. Os
cheques da matrícula (referentes a janeiro) deverão ser datados
para 26/1/2018).
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>>Alunos Antigos
Reserva
1 a 10 de agosto de 2017. No ato da reserva, deve ser
apresentado o carnê quitado até o mês de julho.
Atenção
As vagas não renovadas no prazo estipulado serão usadas pela
direção a partir do dia 11 de agosto de 2017. Pedimos que só
sejam renovadas as vagas dos alunos que realmente forem
continuar conosco.

Matrícula
18 e 19/12/2017, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
É necessário apresentar o carnê de 2017 quitado.
Os cheques da matrícula (referentes a janeiro) deverão ser
datados para 26/1/2018.
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Ensino Fundamental
>>Irmãos de Alunos Antigos
Os alunos que pretendem ingressar no Ensino Fundamental,
cujos irmãos já estudam no colégio, deverão fazer a reserva
para avaliação.

Reservas para 2018
De 1 a 10 de agosto de 2017, na Secretaria da Escola. No caso
do 1º ano, será feita por ordem de chegada, enquanto houver
vagas, e haverá lista de espera para os pedidos feitos após se
esgotarem as vagas.

Avaliações
Os conteúdos referentes às atividades encontram-se
relacionados nas páginas deste informativo.
Para o 1ºano do Ensino Fundamental
Especificamente em relação ao 1º ano, o aluno deverá realizar
uma sondagem não classificatória, que tem o objetivo
de colher dados para o planejamento pedagógico. Esta
sondagem será realizada no dia 9/10/2017, às 9h.
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Para as demais séries - 2º ao 5º ano
As avaliações serão realizadas no dia 9/10/2017, às 9h ou
às 10h (a escolher). Serão realizadas através de atividades
individuais e/ou em pequenos grupos.

Resultado
O resultado das avaliações do 2º ao 5º ano será divulgado no
dia 16/10/2017 no site da escola.
O resultado será divulgado em ordem numérica de inscrição,
preservando o sigilo na identificação do candidato, com a
denominação APROVADO, NÃO APROVADO, ou APROVADO
AGUARDANDO VAGA. Terminadas as vagas de um dos turnos
- após a classificação da AVALIAÇÃO - e havendo vagas no
outro turno, estas poderão ser oferecidas aos candidatos que
não foram absorvidos no turno da sua escolha inicial. Este
oferecimento obedecerá à classificação da avaliação. Se for o
seu caso, procurar a Secretaria da Escola no dia 19/10/2017.

Matrícula
18 e 19/12/2017, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
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Ensino Fundamental
>>Documentos
Todos os documentos deverão ser entregues no ato da
matrícula:
∙∙ Histórico Escolar (alunos novos)
∙∙ Guia de transferência (alunos novos)
∙∙ Cópia da certidão de nascimento, caso ainda não tenham
deixado na escola.
∙∙ Cópia de documento que informe o tipo sanguíneo da
criança (Deliberação CEE 253/2000), caso ainda não tenham
deixado na escola.
∙∙ 4 fotos 3x4 atuais, com o nome da criança no verso
∙∙ Cópia da carteira de convênio médico
∙∙ Cópia do CPF e do RG do Responsável Financeiro (alunos
novos ou se houver troca do mesmo para 2018)
∙∙ Declaração de quitação da escola anterior (alunos novos)
∙∙ Atestado para a prática de Educação Física
∙∙ Duas vias do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
assinadas pelo Responsável Financeiro (todos os alunos)
Obs.: Recomendamos que todos os alunos atualizem o exame
visual e a audiometria.

>>Imposto de renda
Os pedidos de declaração destinados ao Imposto de
Renda deverão ser feitos nos dias de matrícula, mediante a
apresentação do carnê de 2017 quitado. As declarações serão
entregues logo após o pedido das mesmas.
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>>Cancelamento de matrícula
No caso de cancelamento da matrícula:
∙∙ até 07 dias após a assinatura, os valores pagos serão
devolvidos integralmente.
∙∙ até 01 dia antes do início do ano letivo (01/02/2018), a
devolução será de 80% dos valores pagos.
∙∙ após o início do ano letivo (01/02/2018), não será devolvido
qualquer valor pago.

>>Transferência
O responsável interessado em transferir seu filho para outra
escola (inclusive alunos do 5º ano) deverá preencher o
formulário do pedido de transferência na secretaria do colégio,
até o dia 31/10/ 2017.
Os documentos de transferência, pedidos dentro do prazo,
serão entregues no dia 18/12/2017, das 8h às 12h e das 14h
às 18h, no horário normal das aulas. O Responsável deverá
apresentar o carnê de 2017 quitado.
O pedido feito após o prazo só poderá ser atendido em
fevereiro de 2018.
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Alunos Novos

Pré-requisitos para ingresso (Fundamental)

>>2o ano
PORTUGUÊS
Interpretação
Redação
Leitura silenciosa de texto e
interpretação
Alfabeto (vogais/ consoantes/
minúsculo/ maiúsculo)
Divisão silábica/ nº de sílabas

Ordem alfabética das palavras
Ordenações de frases
Criação de frases
com expressões
mediante gravuras ou cenas
Uso correto dos pontos ( . ! ? )

MATEMÁTICA
Sistema de numeração decimal:
números até 99 (leitura, escrita,
vizinhos,par, ímpar, composição,
decomposição, ordem
crescente e decrescente)
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Adição (sem reserva)
Subtração (sem recurso)
Pequenos problemas,
envolvendo as operações de
adição e subtração

>>3o ano
PORTUGUÊS
Interpretação
Redação
Substantivo comum/ próprio
Adjetivo
Singular/ plural
Concordância verbal
Número de sílabas

Uso correto da letra maiúscula
Masculino/ feminino
Aumentativo/ diminutivo
Emprego de pronomes
pessoais, substituindo nomes
Pontuação ( . ? - : , )
Expressões indicando: tempo,
lugar e modo

MATEMÁTICA
Sistema de numeração decimal:
números até 999 (leitura, escrita,
vizinho, par, ímpar, séries,
composição, decomposição)
Uso dos sinais: > , < , = , ≠
Operações:
adição (com reserva)
subtração (com recurso)
multiplicação e divisão (por
2, 3 e 5)
Valor relativo (centena, dezena,

unidade)
Sistema monetário até R$999,00
Problemas com as operações
conhecidas
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Alunos Novos

Pré-requisitos para ingresso (Fundamental)

>>4o ano
PORTUGUÊS
Interpretação
Redação		
Substantivos
comum/próprio
singular/plural
aumentativo/diminutivo
masculino/feminino
coletivo
Adjetivo
Concordância nominal e verbal
Divisão silábica

Número de sílabas
Verbos (emprego correto do
presente, passado e futuro)
Emprego dos pronomes
pessoais retos e oblíquos
Acentuação tônica
Expressões indicativas de
tempo, lugar, modo, causa
Pontuação: ( . : , ; - ! ? )

MATEMÁTICA
Sistema de numeração
decimal: números até 9.999
(leitura, escrita, vizinhos, par,
ímpar, séries, composição/
decomposição, valor relativo)
Relação de igualdade: =
Relação de desigualdade:
>, < e ≠
Problemas com duas operações
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Operações
adição (com reserva)
subtração (com recurso)
multiplicação (até 9)
divisão (até 9)
Divisibilidade (2, 5 e 10)
Sistema monetário até
R$9.999,00

>>5o ano
PORTUGUÊS

Interpretação
Redação
Substantivos
comum/próprio
singular/plural
aumentativo/diminutivo
masculino/feminino
coletivo
Adjetivo: grau do adjetivo

MATEMÁTICA

Sistema de numeração decimal
até unidade de milhar (valor
relativo/ valor absoluto)
Operações
adição (com reserva)
subtração (com recurso)
multiplicação (até 9)
divisão (até 9)
Expressões usando as 4
operações (parênteses)
Divisão e multiplicação por 10,
100 e 1000
Divisibilidade (2, 3, 5 e 10)

Artigos: definido/indefinido
Pronomes pessoais retos/
oblíquos
Pronomes possessivos
Circunstâncias de lugar, modo
e tempo
Verbos Regulares da 1ª, 2ª e 3ª
conjugação e Auxiliares

Números primos; fatoração
prima
Frações
representação
adição e subtração
(homogêneas), multiplicação
e divisão
comparação de frações
equivalência
número misto
númeral decimal (leitura e
representação)
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Atividades

Educação Infantil

Maternal e Jardim I
Psicomotricidade
Musicalização e Linguagem Corporal
Educação Física
Rodoteca

Jardim II e Jardim III
Psicomotricidade
Musicalização e Linguagem Corporal
Educação Física
Rodoteca
Inglês do Ibeu – 2x por semana
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>>Descrição das atividades
Psicomotricidade
A Psicomotricidade é relacional, acontece em grupo e é
no brincar das crianças que aparecem as situações de jogo
simbólico, onde os alunos expressam seus sentimentos.

Linguagem corporal e musicalização
A disciplina Linguagem Corporal e Musicalização trabalha,
de forma integrada, as funções socioemocionais, simbólicas,
psicolinguísticas e motoras.

Educação Física
A Educação Física proporciona às crianças situações nas quais
ela possa inventar ou descobrir movimentos novos, reelaborar
conceitos e ideias sobre movimentos e suas ações.

Rodoteca
É uma atividade de leitura que assim se denomina por ser uma
mini biblioteca, cujos livros, de forma lúdica, são dispostos
dentro de um carro de brinquedo.

Inglês
O contato com o inglês na Educação Infantil visa familiarizar
a criança com a pronúncia, o vocabulário e a sua capacidade
de entendimento desta língua, através de aulas dinâmicas,
projetos, contação de histórias e vivências.
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Atividades

Ensino Fundamental
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1º ano
Português
Matemática
História
Geografia
Ciências
Educação Física

Arte
Música (flauta doce e canto)
Lógica de Programação
Contação de História (com atores)
Expressão Corporal
Inglês Ibeu (2x por semana)

2º ano
Português
Matemática
História
Geografia
Ciências
Educação Física

Arte
Música (flauta doce, canto e
percussão)
Lógica de Programação
Contação de História (com atores)
Inglês Ibeu (2x por semana)

3º ano
Português
Matemática
História
Geografia
Ciências
Educação Física

Arte
Música (flauta doce, canto e
percussão)
Lógica de Programação
Inglês Ibeu (2x por semana)
Oficina de Leitura (opcional)

4º ano
Português
Matemática
História
Geografia
Ciências
Educação Física
5º ano
Português
Matemática
História
Geografia
Ciências
Educação Física
Arte

Arte
Música (canto e percussão)
Lógica de Programação
Espanhol
Inglês Ibeu (2x por semana)

Música (canto e percussão)
Lógica de Programação
Espanhol
Inglês Ibeu (2x por semana)
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Atividades Extracurriculares
>>Realizadas no colégio
Atividades pagas à parte, diretamente ao profissional responsável.
Oficina de Leitura

coord. Eleusa Mancini
1x por semana

Ginástica Artística

coord. Isabel Roboredo
2x por semana

Ginástica Rítmica

coord. Renata Teixeira
1 ou 2x por semana

Escolinha de Futebol
coord. Sidney
1x por semana

Escolinha de Basquete
coord. Sidney
2x por semana

Escolinha de Vôlei
coord. Sidney
1x por semana

Capoeira

coord. Mestre Cid
(Terranossa)
1 ou 2x por semana

Teatro

coord. Danielli Aguiar
1x por semana

Violão e guitarra
coord. Léo Neiva
1x por semana

Autorama (aprendizagem
por projetos)
coord. Extramuros
2x por semana

Ibeu In Plus

Inglês mais 3x por semana
(totalizando 5x)

>>Convênio
Preço diferenciado para os alunos do Curso Marly Cury.
Balé - Arte em Movimento Jacqueline Geraldes
End.: Rua Min. Otávio Kelly, 452
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>>Horário Sol

Sol
Novidade! Haorosáraiolunos
também par Infantil!
da Educação

O Horário Sol é um serviço que o colégio oferece aos alunos do
Jardim I da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental,
dando-lhes a oportunidade de ter, no contraturno, estudo
dirigido acrescido de outras atividades. Entre as atividades, estão
jogos de estratégia, esportes, atividades corporais, entre outras.
Além disso, inclui colação e almoço.
No ano de 2018, o horário será de 8h às 13h, de segunda a sexta,
com a opção de três ou cinco vezes por semana.
O Horário Sol funciona de fevereiro a dezembro. Caso você
tenha interesse de que seu filho faça parte desta proposta,
preencha o cadastro na secretaria do colégio, por ocasião da
Reserva de Vagas/2018. As vagas são limitadas e, por isso,
as reservas obedecerão, rigorosamente, a ordem de entrega
dos pedidos, devidamente numerados. Para os alunos da
modalidade 5x por semana o programa Ibeu In Plus já estará
incluído na mensalidade.
O pagamento referente a este serviço começará somente em
fevereiro de 2018.
O contrato do Horário Sol e o Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais/2018 deverão ser entregues no ato da matrícula preenchidos e assinados.
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