Juntos para você ser mais.

INFORMATIVO DE MATRÍCULAS
EDUCAÇÃO INFANTIL – Infantil IV

Prezado (a), seja muito bem-vindo (a)!
Somos o Colégio Juvenal de Carvalho e é uma alegria para nós estreitarmos os laços através de uma
verdadeira parceria de sucesso em prol da formação das crianças, adolescentes e jovens rumo a um futuro
promissor.
Informamos que o início das aulas será dia 19/01/2021 para a 3ª Série do Ensino Médio; dia 20/01/2021
para o Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º Ano) e demais séries do Ensino Médio; 21/01/2021 para
o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º Ano) e 25/01/2021 para a Educação Infantil.
Abaixo, você terá as informações necessárias sobre a lista de materiais, além de outras informações sobre os
nossos serviços. Conte conosco caso apareçam possíveis dúvidas. Estamos juntos para você ser mais!
Abraço salesiano.

O1. LIVRO DIDÁTICO
Confira, abaixo, o descritivo dos livros a serem adquiridos através do site da Editora Edebê:
https://loja.edebe.com.br/.
Coleção Girolhar | Etapa 4 - Volumes 1 e 2.
Coleção Biografias Chiquinha Gonzaga - Etapa 4.
Quanto cabe? – Etapa 4.
O monstro do sonho
Autor: Cesar Obeid
Observações:
A loja virtual estará disponível a partir do dia 16 de novembro de 2020.
Após efetivação da compra e liberação da Nota fiscal pela Edebê Brasil, conforme orientação no ato
da compra, a família poderá retirar o material na escola, respeitados os prazos de entrega.
Caberá à Edebê Brasil todo o processo comercial, inclusive a emissão de nota fiscal do material
didático.
Confira, abaixo, o descritivo dos livros a serem adquiridos em outras editoras:
Inglês livro – GUMDROPS 1
Autores: Rebecca Lee Williams Editora: Moderna (Richmond)
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Projeto de Incentivo à Leitura - Livro Viajante
4 Livros infantis, respeitando a faixa etária. Considerando as sugestões dos clássicos abaixo:
Se eu fosse uma fada
Autora: Marina Monteiro Cardoso
Editora: Paulus

Quero abraço, o que é que eu
faço?
Autores: Jeanne Willis e Tony Ross
Editora: FTD

Bel e Berta no aniversário
Autora: Adriana Ozorio e Rosaly
Stefani
Editora: Paulus

Coleção Ler Brincando (faixa
etária 4 anos)
Editora: Paulus
Autor: Elias José

Coleção Crianças e bichos
Autora: Terezinha Casa Santa
Editora do Brasil

Bel e Berta na Casa Nova

A cesta da Dona Maricota
Autora: Tatiana Belinky
Editora: Paulus

Autoras: Rosaly Stefani e Adriana
Crespo
Editora: Paulus

Chapeuzinho amarelo

Os três porquinhos

Autor: Chico Buarque
Editora: Autêntica

Autor: Ana Maria Machado
Editora: FTD

A chuvarada
Autoras: Isabella e
Angiolina
Editora: FTD

02. MATERIAL ESCOLAR
(Uso Individual)

Material de uso individual ser armazenado da escola:
01 resma de papel ofício A4.
01 Esteira compacta dobrável: utilizada para o repouso diário do aluno.
01 camisa grande ou avental: para proposta de pintura e modelagem.
01 jogo pedagógico (adequado à faixa etária) blocos grandes de plástico: para envolver o educando
na socialização com o grupo e o desenvolvimento e reconhecimento das cores, quantidades,
coordenação motora, percepção, atenção e criatividade.
Material de uso individual organizado em estojo:
01 apontador funcional.
Canetinhas hidrocor (ponta grossa - 12 cores) - atividades de pintura.
Giz de Cera (ponta grossa - 12 cores) - atividades de pintura.
Lápis de cor (jumbo - 12 cores) - atividades de pintura.
Tesoura com ponta arredondada - coordenação motora.
01 Pincel - atividades de pintura.
Observações:
Além dos materiais de uso individual descritos, cada criança, diariamente, deverá trazer em sua
mochila kit básico de prevenção: conjunto de máscaras (3 unidades) e estojos para acondicionar as
máscaras limpas e usadas, garrafa de água, frasco com álcool em gel 70%.
Todos os materiais deverão estar identificados com o nome da criança.
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03. UNIFORME

Além da excelência nas atividades regulares no turno matutino, dispomos do Serviço de Período Integral,
com foco no desenvolvimento das múltiplas competências e habilidades do educando. Na dinâmica de
estarmos presentes na vida dos nossos estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (1º ao 5º
ano), com o Período Integral, oferecemos:
Acompanhamento de tarefas;
Informática Educativa;
Acompanhamento Nutricional;
Atividades Lúdicas;
Orientação de Etiqueta Social;
Oficinas;
Esporte (Futsal ou Ballet ou Karatê - Exclusivo para adesão ao pacote de 5 dias);
Celebrações festivas;
Artes.
Os valores previstos para 2021 são:

Período Integral - 2 dias

Mensalidade + R$ 613,00

Período Integral - 3 dias

Mensalidade + R$ 779,00

Período Integral - 5 dias

Mensalidade + R$ 1.300,00

Considerando a realidade do tempo presente, em 2021, a adesão aos serviços do Período Integral contará
com condições especiais. Além do serviço de acompanhamento de excelência, as famílias que realizarem o
pagamento até a data do vencimento, terão desconto de 15%, a saber:

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 2021
(Realizando o pagamento até a data do vencimento)
Período Integral - 2 dias

Mensalidade + R$ 521,05

Período Integral - 3 dias

Mensalidade + R$ 662,15

Período Integral - 5 dias

Mensalidade + R$ 1.105,00
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05. GRUPOS DE ARTES,
ESPORTES E PASTORAL
Compreendendo o valor da presença de Deus e a importância da vivência de uma espiritualidade que integra
as pessoas como agentes de transformação social e ainda a riqueza dos esportes e das artes como expressão
da beleza da vida, oferecemos as seguintes atividades:

Musicalização*

R$ 160,00 (Mensais)

Karatê*

R$ 160,00 (Mensais)

Ballet*

R$ 160,00 (Mensais)

Futsal*

R$ 160,00 (Mensais)

Natação*

R$ 190,00 (Mensais)

Considerando a realidade do tempo presente, em 2021, a adesão aos serviços aos grupos de Esporte, Artes
e Pastoral contarão com condições especiais. Além do serviço de acompanhamento de excelência, as famílias
que realizarem o pagamento até a data do vencimento, terão desconto de 35%, a saber:

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 2021
(Realizando o pagamento até a data do vencimento)
Musicalização*

R$ 104,00 (Mensais)

Karatê*

R$ 104,00 (Mensais)

Ballet*

R$ 104,00 (Mensais)

Futsal*

R$ 104,00 (Mensais)

Natação*

R$ 123,50 (Mensais)

*A formação da turma está condicionada a um número mínimo de adesões.

06. INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
Recordamos que todo material escolar:
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Deverá estar identificado com o nome do aluno e no caso dos livros, todos encapados e devidamente
identificados.
É importante, antes de encapar e marcar os livros, certificar-se de que são os indicados na lista de
materiais e que ao final do ano letivo serão devolvidos ao aluno.

Sobre a Agenda:
O Colégio adota a agenda on-line como importante ferramenta de comunicação entre escola e
família. Para tanto, diariamente é atualizada e deve ser acessada pelos estudantes e suas famílias. O
acesso, contendo login e senha, é entregue pela secretaria escolar no início do ano letivo.
Não esquecer de sempre enviar na lancheira e na mochila, diariamente: garrafinha para água e uma
toalhinha para o lanche.

Sobre o Ensino Remoto:
Mediante o cenário pandemia vivenciado é importante salientar que poderão ser utilizadas algumas
estruturas e tecnologias adicionais, tais como: notebook/tablet e acesso à internet na residência dos
alunos. A utilização desses materiais será informada mediante programação e comunicação da
coordenação pedagógica do segmento.
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