Juntos para você ser mais.

INFORMATIVO DE MATRÍCULAS
EDUCAÇÃO INFANTIL – Período Integral

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. INFORMAÇÕES GERAIS

4.
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:
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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

02. MATERIAL ESPECÍFICO

02.1. Material de uso Individual (Higiene Pessoal):
Xampu
Condicionador
Sabonete
Creme dental
Fio dental
Pente ou escova
Creme para pentear (opcional)
Toalha para banho
2 lençóis
1 fronha
1 travesseiro
Lenços Umedecidos.
Sacos plásticos para roupas usadas.
Máscaras para uso diário e contínuo (A partir do Infantil III).

02.2. Material Didático para aprofundamento de tarefas e oficinas:
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.
01 Caderno de Desenho.
100 folhas de papel ofício.
01 rolo de esponja para pintura.
01 tubo de cola.
01 Caderno brochurão (exclusivo para o Infantil IV e V).
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03. INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
Recordamos que todo material escolar:
Deverá estar identificado com o nome do aluno e no caso dos livros, todos encapados e devidamente
identificados.

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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