MATRÍCULAS 2018

O compromisso histórico em aprimorarmos sempre, resulta no elevado nível de
satisfação de nossos alunos e familiares. Nossa equipe se preparou para trabalhar com
conhecimento, educação, carinho e respeito.
No ato da Matrícula será cobrado o valor da 1ª parcela escolar, referente ao mês
vigente e as demais parcelas vencem no dia 10 de cada mês conforme a tabela abaixo:

FORMAS DE PAGAMENTO:
Anuidade dividida em 08 parcelas
com desconto de 5% até o dia 10.

PROPOSTAS

ANUIDADE

Educação Infantil II e III

R$ 7.059,20

R$ 882,40
Com desconto de 5% até o dia 10 = R$ 838,30

Educação Infantil IV e V

R$ 6.737,60

R$ 842,20
Com desconto de 5% até o dia 10 = R$ 800,10

Ensino Fundamental I
1º ao 5º ano

R$ 7.408,40

R$ 926,05
Com desconto de 5% até o dia 10 = R$ 879,75

Ensino Fundamental II
6° ao 9° ano

R$ 8.180,00

R$ 1.022,50
Com desconto de 5% até o dia 10 = R$ 971,40

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

HORÁRIO PARA MATRÍCULAS:
Das 07h30m às 17h30m!

GARANTA JÁ SUA VAGA!!!
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MATRÍCULAS 2018

MATERIAL DIDÁTICO (*LIVROS DIDÁTICOS)
* Optamos pelo uso de livros didáticos, pois nestes os conteúdos apresentados são mais densos, contextualizados e
aprofundados.

Consulte o valor e as condições de pagamento na Secretaria Escolar

LIVROS DO PROJETO DE LEITURA: Poderão ser adquiridos na escola em datas específicas após o início do
ano letivo.

UNIFORME ESCOLAR: O uso é diário e obrigatório. Disponível para aquisição na secretaria escolar.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA (2 contratantes)
•

Certidão de nascimento do aluno;

•

Ficha de autorização de imagem

•

Carteira de vacinação do aluno (Até o 1º ano);

•

Ficha de informações do aluno

•

RG e CPF dos responsáveis;

•

Ficha de saúde preenchida e assinada

•

Comprovante de residência atualizado dos 02 contratantes;

•

Autorização de saída do aluno

•

1 foto 3x4 recente do aluno;

•

Atestado médico (para prática de atividades físicas)

•

Atestado de frequência da escola anterior;

•

Requerimento de matrícula assinado

•

Histórico Escolar (A partir 1º ano)

•

Contrato assinado.

ESCOLA DA INTELIGÊNCIA - Um programa inovador que promove a educação emocional e social,
desenvolvendo o pensamento crítico, o gerenciamento das emoções, entre outras funções complexas da
inteligência. Programa Dr. Augusto Cury.

SEGURO EDUCACIONAL - Contratamos o Seguro Educacional para proporcionar mais segurança e comodidade
aos pais e alunos de nossa instituição.

•
•

Oferecemos aulas de reforço de Matemática no Fundamental II (6º ao 9º), agendadas a critério do professor
sem custo adicional.
Disponibilizamos também aulas de xadrez (a partir do 5º ano), momento em que é aprofundado o raciocínio
analítico e sintético, concentração, atenção, planejamento, imaginação, antecipação, memória, vontade de
vencer, paciência, autocontrole, espírito de decisão e coragem, lógica matemática, criatividade e inteligência,
estimulando a superação de desafios e o respeito ao adversário.

Esperamos Você!
Centro Educacional Universo.
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