NOVOS FARDAMENTOS:
Com muita alegria apresentamos os novos fardamentos, escolhidos pelos pais e estudantes para uso a partir de 2022.

Educação Infantil

Tempo integral

Ensino Fundamental

Educação Física

Ensino Médio

Agasalho (Moletom)

Observações gerais sobre o uso do fardamento:
• É imprescindível o uso do uniforme completo;
• O uso do agasalho no Colégio é restrito aos modelos apresentados pela escola;
• Os tênis escolares podem ser nas cores: branca, azul ou preta, sem detalhes de
outras cores;
• O jaleco de mangas longas é de uso obrigatório nas aulas de laboratório;
• O uniforme antigo ainda poderá ser usado durante o ano de 2022.

Caríssimos pais e responsáveis,
Com a chegada de um novo ano, após
um período em que todos vivemos
muitos desafios e tribulações, chega
a renovação das esperanças e do
compromisso com a educação! Para
que nossa missão seja bem sucedida,
a parceria entre família e escola é
imprescindível.
Caminhando juntos, colhemos
diariamente os bons frutos de uma
educação inovadora, reflexiva e
humana. Que o amor e o cuidado nos
levem sempre aos melhores resultados.
Com estima,
Irmã Marli de Araújo da Silva

Diretora-Presidente

INFORMAÇÕES GERAIS
As matrículas para o ano letivo de 2022 em nosso Colégio serão realizadas até o limite
de vagas oferecidas, de acordo com as datas definidas no calendário acadêmico.
Horário de atendimento: 07h às 17h
-

PERÍODO PROMOCIONAL: 01/10 a 30/11
1ª ETAPA: 09 e 10/12
2ª ETAPA: 22 a 30/12
30/12: Último dia para matrícula dos estudantes veteranos

LOCAIS DE ATENDIMENTO
Matrícula alunos veteranos:
1. Acesse o site: www.colegiodasneves.com.br;
2. Clique na opção “Acadêmico”;
3. Informe login e senha do Responsável Financeiro quando solicitado.
Sala 16 - Matrícula alunos novatos
Sala 01 - CENIC: Materiais pedagógicos - Livraria Santana
Uniformes:
• A partir de dezembro, o novo fardamento será comercializado pela Art Kamisetas
(on-line e na loja física).
• Durante o período de matrículas (dezembro e janeiro), será vendido na lojinha do colégio.

INÍCIO DAS AULAS
- 31/01/2022: Ensino Médio e Educação Infantil (Níveis 1, 2 e 3).
- 03/02/2022: Ensino Fundamental e Educação Infantil (Níveis 4 e 5).

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA O PROCESSO DE MATRÍCULA 2022
Novos estudantes:
• Apresentar documentos originais e cópias
1. Do estudante:
•
•
•
•
•
•
•

Cópia da Certidão de Nascimento do candidato - a cópia do RG não substitui a certidão
Cópia do RG e CPF do candidato
Uma foto 3x4 recente do candidato
Laudo médico atualizado para candidato com deficiência
Histórico ou declaração de transferência (original)
Boletim escolar atualizado da escola de origem
Carnê ou declaração de quitação da escola de origem (original)

ANUIDADE ESCOLAR 2022
NÍVEL DE ENSINO

ANUIDADE

PARCELA MENSAL (12x)

Educação Infantil

R$ 15.996,00

R$ 1.333,00

Ensino Fundamental 1º ao 5º ano

R$ 15.996,00

R$ 1.333,00

Ensino Fundamental 6º ao 8º ano

R$ 16.704,00

R$ 1.392,00

Ensino Fundamental 9º ano

R$ 16.944,00

R$ 1.412,00

Ensino Médio 1ª e 2ª séries

R$ 17.928,00

R$ 1.494,00

Ensino Médio 3ª série

R$ 21.492,00

R$ 1.791,00

VALORES A SEREM PAGOS NO ATO DA MATRÍCULA
2. Do responsável financeiro:
• Cópia do RG, CPF e comprovante de residência atualizado
Contrato:
O contrato de prestação de serviços educacionais será enviado por e-mail ao responsável
financeiro para assinatura eletrônica após realização do procedimento de matrícula.

NOVO ENSINO MÉDIO (EM)
O Novo Ensino Médio do Colégio Nossa Senhora das Neves terá início em 2022!
A proposta evidencia a participação ativa dos estudantes e o desenvolvimento de competências e habilidades alinhadas à BNCC e ao Projeto de Vida dos estudantes, dando
oportunidades aos jovens de escolherem itinerários formativos com trilhas específicas,
conforme perfis de interesse.

NÍVEL DE ENSINO

VALOR

Educação Infantil e Ensino
Fundamental 1º ao 5º ano
Ensino Fundamental 6º ao 9º
ano e 1ª e 2ª série do Ensino
Médio

Centro Cívico e Agenda

R$ 125,00

Centro Cívico e Painel
Cientifico-Cultural

R$ 125,00

3ª série do Ensino Médio

Centro Cívico e Aula
temática

R$ 125,00

TEMPO INTEGRAL
CURSO

ANUIDADE

PARCELA MENSAL

Tempo Integral: Educação
Infantil e Ensino Fundamental
Anos Iniciais

R$ 18.733,00

R$ 1.703,00*

*O valor mensal do tempo integral não inclui a mensalidade escolar.

No contexto do Ensino Médio, os estudantes terão experiências para desenvolver o
protagonismo juvenil, habilidades socioemocionais, empreendedorismo, criatividade e
capacidades para resolução de problemas.

EDUCAÇÃO FÍSICA
• Todos os estudantes devem apresentar laudo médico para realizar a matrícula n
Educação Física e nas Práticas Corporais (esportes, danças, ginásticas e esportes
aquáticos). No laudo deve constar a informação de Apto ou Inapto para a prática
de atividades físicas;
• O quadro geral de atividades esportivas para 2022 estará disponível a partir de 17
de Janeiro, no site da escola. E as matrículas a partir do dia 24 de Janeiro, no SEF
- Serviço de Educação Física.
• As atividades de escolinhas esportivas só acontecerão com a formação de turmas
com o mínimo de alunos previamente estabelecidos pelo Colégio.

BERÇÁRIO
NÍVEL DE ENSINO

ANUIDADE

PARCELA MENSAL

Berçário 7h às 13h

R$ 20.779,00

R$ 1.889,00

Berçário 7h às 15h

R$ 27.236,00

R$ 2.476,00

Berçário 7h às 18h

R$ 34.694,00

R$ 3.154,00

ATIVIDADE

PAGAMENTO

VALOR

Práticas corporais

Mensal

R$ 156,00

Progressão parcial

Mensal

R$ 218,00

ATIVIDADES EXTRAS

