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RENOVAÇÃO – ANO LETIVO 2021 

 

 

Prezados responsáveis, 

 

Estamos na reta final de mais um ano letivo, ano este que nos trouxe diversos 

sentimentos, junto a esperança de um dia melhor. 2021 já bate à porta,e com 

ele muitas expectativas, estamos nos programando para suprir com todas as 

necessidades e estreitar nossos laços.  

 Agradecemos a confiança e o comprometimento de todos, esta parceria fez 

diferença em nossa instituição e certamente na sua família, asseguramos o 

empenho constante de toda Equipe Pedagógica em oferecer um atendimento 

personalizado de qualidade a cada um que procura e acredita em nós. 

Ressaltamos que o desenvolvimento pleno e o bem-estar dos nossos alunos é 

e sempre será nossa prioridade. Assim estejam certos dos nossos 

compromissos com o aprendizado, com as descobertas, com a interação, com 

o respeito, com a igualdade e principalmente com o amor.  

Para a renovação da matrícula para o ano de 2021, solicitamos especial 

atenção as orientações e informação abaixo, para que possam se organizar em 

tempo hábil: 

 

 

1 – Documento/requisitos obrigatórios no ato da renovação: 

 Preencher requerimento de reserva de vaga 2021; 

 Preencher anamnese; 

 Ficha de saúde atualizada; 

 Contrato de Prestação de Serviço Educacional 2021; 

 Reserva de vaga: pode ser a vista no valor de R$: 180,00 ou parcelado em 2 
vezes no valor de R$:100,00 (cem reais), nos meses de outubro e novembro. 

  Efetuando o pagamento a vista dos livros didáticos terá 10% desconto. 

 

  



 

 

 

 

I – Documentos necessários para renovação: 

 

3 fotos 3x4; 

Carteira de vacinação (atualizada); 

CPF e RG do responsável financeiro; 

Comprovante de residência (caso tenha feito mudança); 

Identidade ou Carteira de habilitação colorida dos responsáveis autorizados a 
retirar a criança da instituição; 

Carteira de plano de saúde (caso possua). 

OBS: TRAZER ESSAS CÓPIAS ATÉ 25/01/2021 

 
 
 
II – Projetos previstos para 2021: 

 

 Teatro na escola; 

 Passeios educacionais;  

 Projeto literário; 

 Feira de livros; 

 Festejos de acordo com a data comemorativa; 

 Projeto pequeno escritor; 

 Feira da cultura 

 

 

III -  Aula de Educação Física / Inglês / Música : 

 

   Educação Infantil – Manhã / Tarde 

   Ensino Fundamental – Manhã / Tarde 

 

 

IV – Aulas Extras para 2021: 

 

  Ballet – Manhã/ tarde   
(R$: 70,00) - Aula 2 x semana 
 

  Judô – Tarde 
(R$: 80,00) - Aula 2 x semana 

 

  Jiu-jitsu – Tarde  
(R$: 80,00) - Aula 2 x semana 
 

  Futsal - Tarde  
(R$: 70,00) - Aula 2 x semana 
 
 

 



 

 

 

 
V – Integral: 

 
O horário integral pode ser de acordado com a necessidade dos responsáveis, 
no funcionamento de 7h às 19h. As aulas estão incluídas neste horário, turno 
da manhã (8h às 12h) e turno da tarde (13h às 17h), fora esses períodos têm-
se as atividades complementares. 

 

 

VI– Uniforme: 

 

        O uso do uniforme escolar completo é obrigatório na instituição escolar. 

  Uniforme Social (dia a dia): Blusa social, short e ou short saia 

  Uniforme Educação Física: Camiseta Regata e short  

  Uniforme de frio do colégio; 

 Tênis todo preto ou todo branco e meia branca 

 

 

VII - A devolução do valor pago, em caso de desistência de vaga: 

 

 Até 30/01/2021 – 80% 

 Após 30/01/2021 – Não haverá devolução 

 A solicitação da devolução da reserva de vaga deverá ser feita na 

secretaria, por meio de requerimento próprio. O departamento 

financeiro providenciará o ressarcimento. 

 

 

  VIII – Material Colaborativo  

 

 O responsável deverá retirar a listagem que será entregue na 

secretaria da escola e entregar até o dia 25/01/2021.  

 Poderá comprar no colégio, seguindo os valores: 

Ensino Fundamental (Valor total: 480,00 ou 3 x 160,00) 

               Educação Infantil (Valor Total: 540,00 ou 3 x 180,00 

 

Período Observação 

6h (1 refeição) 

9h (1 refeição + colação) 

  10h (1 refeição + colação) 

11h (1 refeição + colação) 

12h (2 refeições + colação) 



 

 

 

 IX – Material Didático 

 

 Ensino Fundamental I 

   (Será vendido diretamente na secretaria do colégio) 

 

Material didático separados por bimestre; 

Literaturas; 

Materiais de apoio; 

Livro da família; 

Livro de Empreendedorismo e Educação Financeira. 

Agenda escolar  

 

 Educação Infantil 

 

  Maternal I: 

(Será vendido diretamente na secretaria do colégio ou na 

papelaria) 

Livro didático; 

Literatura; 

Livro da família; 

Agenda. 

 

  Maternal II / Pré I e II: 

(Será vendido diretamente na secretaria do colégio) 

Material Didático com conteúdo de Empreendedorismo e 

Educação Financeira separados por semestre; 

Literaturas; 

Materiais de apoio; 

Almanaque da família; 

Agenda. 

 

 

Obs.: Caso o responsável queira pagar à vista em espécie e/ou no   

cartão de crédito terá 10% de desconto. 

         Poderá ser pago mensalmente no cartão crédito, porém terá um 

pequeno acréscimo da taxa. 

 

 

      X – Meios de comunicação 

 

 Telefone fixo 3082-6129 

 Celular/ WhatsApp (21)97641-2603 

 Agenda escolar de recados 

 Facebook: Creche Escola Aconchego 

 Site: www.crecheescolaaconchego.com.br 


