COLÉGIO TERRA NOVA
EDITAL DE MATRÍCULA - 2019
A Diretora do Colégio Terra Nova no uso de suas atribuições legais e de
acordo com Lei 9870/99 referente a anuidade escolar, resolve abrir vagas para os pais ou responsáveis
que demonstrarem interesse em matricular seus filhos ou dependentes nesta instituição de Educação
Básica.
• Período de matrícula
As matrículas ocorrerão a partir de 20 de novembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019.

Horário e local das matrículas
As matrículas acontecerão de 2ª a 6ª feira das 8:00h às 12:00h e das 13h30min às 17:30min. E aos
Sábados de 8:00 ás 11:00 horas na secretaria da escola.
No ato da matrícula, são necessários os seguintes documentos:
• 03 fotos para Educação Infantil;
• 02 fotos para o Ensino Fundamental;
• Declaração de transferência (com carimbo de autorização ou reconhecimento da escola de
origem).
• Certidão de nascimento, CPF e RG do aluno - cópia com apresentação do original;
• CPF e RG do responsável- cópia com apresentação da original;
• Comprovante de renda e residência dos pais;
• Histórico escolar completo no prazo máximo de entrega até 26/03/2019.
• Quitação da escola de origem.
As aulas ocorrerão nos turnos: manhã - 7:30 às 12:00 horas e tarde - 13:30 às 18:00 horas.
Início das aulas dia 04/02/2019.

VALORES DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Nível de Ensino

Anuidade

Parcelas de jan. a dez.-1ª integral no
ato da matrícula +11 parcelas
c/desconto de 5% até o dia 5 de cada
mês.

Educação Infantil
Creche – Pré I e Pré II

R$ 7.380,00

615,00

Ensino Fundamental I
1º e 2º anos
3º, 4º e 5º anos

R$ 7.572,00
R$ 7.716,00

631,00
643,00

Ensino Fundamental II
6º e 7º anos
8º e 9º anos

R$ 8.016,00
R$ 8.088,00

668,00
674,00

VALORES DO MATERIAL DIDÁTICO PARA 2019
Ensino Fundamental
Ano/Série

1º e 2º anos
3º, 4º e 5º anos
6º e 7º anos
8º e 9º anos

8 parcelas de R$ 140,00.
8 parcelas de R$ 141,00.
8 parcelas de R$ 205,00.
8 parcelas de R$ 206,00.

Obs: * A primeira parcela do material didático deverá ser pago no cartão de débito ou
em espécie. As demais serão parceladas no cartão de crédito.
* A escola oferece reforço particularmente de 1º ao 5º ano em horário
contraturno.
* Para os alunos de 6º ao 9º ano, o reforço é por disciplina e deverá ser marcado
com cada professor.
* Para o pagamento da anuidade a vista, haverá um desconto de 7% para cada
estudante matriculado.
* Para o pagamento do material a vista, em espécie ou cartão de débito será
concedido 5% de desconto.
* Não receberemos cheques.

Observações:
•

Para os seus estudos, os alunos do Colégio Terra Nova contam com o Apoio
Pedagógico do Sistema Etapa, recebendo o material impresso. E o material
digital será entregue como bônus.
Horário Semi-integral ( 07:30 às 14:00 horas).
Parcela normal (sem desconto) + taxa de almoço – R$ 250,00.
Horário Integral ( 07:30 às 18:00 horas).
Parcela normal (sem desconto) + taxa de almoço e lanche – R$ 396,00.
Atendemos nos horários (Semi-integral e Integral, do pré escolar até o 5º ano
do ensino fundamental I).
O período Semi-integral e Integral não tem desconto.

•
•
•
•

DEPENDÊNCIA
O Ensino de Dependência ocorrerá em até 3 disciplinas, no Ensino Fundamental - 6°, 7°, 8° e 9º anos.

VALORES DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO ENSINO
ENSINO FUNDAMENTAL
Ano/Série
1 disciplina
2 disciplinas
3 disciplinas
6° ao 9° anos

145,00

290,00

435,00

VALORES DO MATERIAL DIDÁTICO DA DEPENDÊNCIA
Ensino Fundamental
1 disciplina
2 disciplinas

Ano/Série
6º ao 9º anos

R$ 100,00

R$ 200,00

3 disciplinas
R$ 300,00

Obs: O valor do material da dependência a partir de 2 disciplinas pode ser dividido em 2 parcelas
iguais.
O pagamento do material didático poderá ser feito com os cartões Visa e Mastercard ou dinheiro.

Livro Paradidático
Ed. Infantil
1° ao 5°
6° ao 9°

-R$ 50,00
R$ 50,00

Informamos que os calendários de eventos e qualquer atividade do Colégio estarão
postados no Site da escola www.colegioterranova.com.br
A direção do Colégio Terra Nova torna público este Edital fazendo cumprir todas as
normas para a matrícula de 2019.

COLÉGIO TERRA NOVA
E-mail: colegioterranovapvh@gmail.com
Site: www.colegioterranova.com.br
•

TELEFONES PARA CONTATO

3224 – 5104
3224 – 2567
3221 – 3428

(69) 9 9247-1003
(69) 9 9221-9004
Whatsapp: (69) 9 9902-2489

