Somos mais para você ser mais.

Fortaleza, 28 de setembro de 2020.
Circular de Matrículas 2021
Senhores Pais e Responsáveis,
Saudações Salesianas!
A educação é coisa do coração, dizia Dom Bosco. Essa crença nos coloca em uma atitude crescente
de cuidado e atenção ao nosso processo educativo pastoral. Em meio aos desafios do tempo presente,
cultivamos o entusiasmo diante da vida, porque temos a certeza de que devemos nos empenhar em
fazer o bem enquanto temos tempo, como recomendava Madre Mazzarello. Nesse sentido, nossa
comunidade educativa fortalece o significado de educar e se educar em vista da construção de uma
sociedade melhor.
Expressamos nossa gratidão às famílias pela parceria de sucesso, acreditando na educação salesiana
que propicia, além da excelência acadêmica, valores humanos e cristãos que qualificam nossa
pedagogia da presença, independentemente do espaço e do tempo. Nessa travessia, muitos desafios
foram superados com renovada esperança e muita cooperação. Acreditamos na força transformadora
da educação, por isso, estamos sempre caminhando com os tempos, oferecendo um ambiente
educativo acolhedor e seguro e preservando o bem mais precioso para nós: seu filho, sua filha.
Nossa escola integra a Rede Salesiana Brasil de Escolas, maior rede católica das Américas. Para nós
educadores, a educação deve promover a autonomia do educando, tanto nos seus aspectos intelectuais
e cognitivos, como também no desenvolvimento afetivo e nos valores, factíveis e duradouros. Tudo
isso nos leva a oferecer aos seus filhos um lugar privilegiado de construção de conhecimento e partilha
de ideais, de reflexão e ação, de solidariedade e respeito às diferenças. Desse modo, a organização, a
metodologia de trabalho, os referenciais teóricos, os recursos didáticos e tecnológicos são
instrumentos para a consecução de sempre maior qualidade educativa e, também, proposta de
formação constante aos professores/educadores.
No contexto de previsão e planejamento necessários à nossa Escola e, também, às famílias em geral,
apresentamos-lhes as ORIENTAÇÕES para o processo de MATRÍCULAS de seus filhos, nossos
queridos alunos, para o ano 2021, que já se anuncia, e que vislumbra uma parceria onde juntos
almejamos que seu filho (a) seja mais.
Na certeza de que nossa Ação Educativa Salesiana é Obra de Deus, pedimos a Ele que nos abençoe
nessa linda e vocacionada missão educativa-evangelizadora. Confiemos na proteção e cuidado
maternos de Nossa Senhora Auxiliadora, rogando muitas bênçãos e saúde para todos. Juntos somos
mais para você ser mais.
01. DO PROCESSO DE MATRÍCULA
01.1. DA ADAPTAÇÃO E SONDAGEM
A inscrição para o processo de Adaptação e Sondagem 2021, para alunos novatos, deverá ser realizada
de 29/09 a 30/10, através do site: www.juvenaldecarvalho.com.br, preenchendo o link com os dados
solicitados.
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Informações adicionais:
❏ Toda criança e adolescente inscrito no processo de sondagem realizará a entrevista pedagógica,
convivência ou avaliação, dependendo do segmento de ensino. Essas etapas são obrigatórias para
conclusão do processo de admissão em nossa escola.
❏ Nas etapas de convivência ou avaliação é importante a presença dos pais ou responsáveis, munido
do boletim escolar ou declaração e certidão de nascimento ou RG do (a) candidato (a).
❏ Tanto a entrevista pedagógica quanto a avaliação, para os candidatos do 2º Ano do Ensino
Fundamental a 3ª Série do Ensino Médio, poderão ser realizadas nas modalidades presenciais e online, mediante agendamento, nas datas disponibilizadas.
❏ O processo de convivência, destinado aos candidatos da Educação Infantil, deverá ser realizado
presencialmente, mediante agendamento, nas datas disponibilizadas.

01.2. DOS PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA
Para os Alunos Novatos e Veteranos (a partir do dia 28/09/2020).
❏ Passo 01: acesse o site www.juvenaldecarvalho.com.br.
❏ Passo 02: clique no menu – matrículas 2021, reserva de matrículas e preencha os formulários
disponíveis para receber por e-mail o boleto da 1ª parcela.
❏ Passo 03: para efetivação da matrícula, é necessário realizar o pagamento da 1ª parcela da
anuidade, marcar o termo de aceite on-line e entregar os documentos abaixo listados, na
Central de Atendimento das 7h30 às 16h.
 Cópia do comprovante de pagamento da 1ª parcela.
 Cópia e original da carteira de vacinação para alunos com até 18 anos (Lei 16.929/19).
 Atestado médico caso o aluno esteja inapto a realizar as atividades físicas.
IMPORTANTE:
❏ Para os ALUNOS VETERANOS, além dos procedimento e documentos citados acima, a
efetivação da matrícula só será realizada se não houver pendências financeiras. Caso haja
alguma alteração dos dados cadastrais, apresentar comprovante para efetivação do ajuste.
❏ Para os ALUNOS NOVATOS, além dos procedimento e documentos citados, deverão trazer,
em até 5 dias úteis após o resultado da Adaptação e Sondagem:
 Histórico escolar (transferência) ou declaração provisória constando a série que o
aluno está cursando em 2020 (a declaração deverá conter a assinatura e o carimbo do
diretor ou do secretário da escola);
 Cópia do Histórico e Certificado de Conclusão de Ensino Fundamental para alunos
que irão cursar o Ensino Médio;
 Cópia do RG e CPF ou Certidão de Nascimento do aluno;
 3 Fotos 3x4;
 Cópia do RG, CPF e comprovante de residência (com CEP) do responsável financeiro.
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❏ Passo 4: munido de todos os documentos, apresentar-se à central de atendimento para a
conferência de todos os documentos e concluir a efetivação da matrícula. Parabéns! Você
também é mais Juvenal!

02. CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA INGRESSO EM 2021:
Etapa

Data

Condição

1ª

28/09 até
20/11/2020

20% de desconto na 1ª parcela da anuidade.

21/11 até
23/12/2020

10% de desconto na 1ª parcela da anuidade.

2ª

Público

Novatos e
Veteranos

#VEMSER+JUVENAL
Veterano que traz 1 amigo ganha 25% na segunda parcela da anuidade e o amigo 15% na segunda
parcela da anuidade.
Veterano que traz 2 ou mais amigos ganha 50% na segunda parcela da anuidade e os amigos 15%
na segunda parcela da anuidade.

03. ANUIDADES:
Abaixo, você confere os valores referentes ao período letivo de 2021. O responsável pelo aluno
poderá dividir a anuidade fixada para 2021 em 12 ou 13 parcelas, conforme quadro abaixo, devendo
a primeira ser paga no ato da matrícula e as demais conforme vencimento escolhido. Nesta primeira
etapa no período de matrículas, favorecemos condições especiais.
IMPORTANTE: o pagamento da 1ª parcela da anuidade de 2021 não efetiva a matrícula, portanto,
é necessário que os responsáveis compareçam à Central de Atendimento, munidos da documentação.
O Colégio não realizará reserva de vagas, as mesmas serão preenchidas por ordem de matrícula.
CURSO

IDADES

Infantil II

completos até
31/03/21

Infantil III

completos até
31/03/21

HORÁRIO

ANUIDADE

1ª Parcela

11 parcelas

12 parcelas

7h20 às
11h20

R$
10.440,00

R$
870,00

R$
870,00

R$
797,50

2 anos

3 anos
4 anos
Infantil IV

completos até
31/03/21

Infantil V

completos até
31/03/21

5 anos
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1º ano Ensino
Fundamental

6 anos
completos
até
31/03/21

2º ao 5º ano Ensino
Fundamental

-----

6º ao 9º ano Ensino
Fundamental

-----

7h20 às
11h35

R$
11.520,00

R$
960,00

R$
960,00

R$
880,00

7h15 às
12h35

R$
12.072,00

R$
1.006,00

R$
1.006,00

R$
922,17

R$
13.500,00

R$
1.125,00

R$
1.125,00

R$
1.031,25

R$
16.200,00

R$
1.350,00

R$
1.350,00

R$
1.237,50

1ª e 2ª série Ensino Médio
----3ª série Ensino Médio

7h15 às
13h25

A partir de todas essas informações, permanecemos disponíveis em caso de dúvidas, através da nossa
Central de Atendimento. É uma alegria tê-lo (a) conosco em 2021.
Estamos vivenciando um novo tempo onde todos somos convidados a desenvolvermos hábitos,
atitudes e valores em clima de aprendizagem ativa. Nesse processo, faz parte do rol das grandes
escolhas a escola que vai ajudar o seu filho (a) a desenvolver as competências e habilidades
necessárias neste tempo de desafios e esperança.
O Colégio Juvenal de Carvalho é a escolha certa, pois estamos comprometidos e unindo forças para
que seu filho (a) seja mais: feliz, realizado (a) e apto ao futuro.
Atenciosamente,
Ir. Raquielle Cassemiro Pereira,
Diretora.
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