
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVO  

DE 

MATRÍCULA 

 2019 
 

 

 

 

Contato: 3474 - 3442 ou 3474 - 2122 



 

FUNDAMENTOS DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Em resumo, a Rede Santa Paulina fundamenta sua proposta pedagógica 

pautada nos seguintes princípios: 

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO – Promover a vivência de valores 

humano-cristãos voltada para o ser humano, formando-o para a cidadania e 

para a humanização, priorizando a ética e as relações intra e interpessoais. 

Educação que ensina a pensar criticamente, voltada para o futuro, 

privilegiando o conhecimento como espaço de realização humana. 

CONCEPÇÃO DE SER HUMANO – Valorizar a vida, respeitando o seu 

processo de crescimento, para exercer suas funções sociais com ética, justiça, 

solidariedade e sustentabilidade planetária, de forma integrada aos valores 

espirituais, humanos e cristãos. 

METODOLOGIA - Questionadora na medida em que apresenta 

contradições básicas da vida com problemas que desafiam as pessoas nela 

envolvidas; integradora na medida em que possibilita às pessoas captarem o 

desafio e relacionarem com todas as dimensões da vida; e impulsionadora da 

ação, dialógica, criativa e permanente, conduzindo o educando (a) a aprender 

a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 

ESCOLA EM PASTORAL – Proporciona espaço de vivência da 

espiritualidade e formação cristã em todos os segmentos. Assume projetos 

sociais e trabalho de voluntariado. Nessa perspectiva, as UE's da RSP buscam, 

em todas as suas ações, o resgate da ética e moral, o exercício da cidadania 

tendo como valores: o respeito, a partilha, a cordialidade, a ternura, a 

sensibilidade, a harmonia, o amor e a esperança. 

PLANO CURRICULAR GERAL - O Plano Curricular Geral da RSP traduz 

em processos de aprendizagens essenciais o seu Projeto Político Pedagógico 

Pastoral – PPPP. Evidencia competências, habilidades, valores em cada 

ano/série, nas quatro áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências 

humanas, ciências da natureza. A grande preocupação é que as aprendizagens 

sejam efetivas e significativas para um desenvolvimento humano-profissional 

de excelência. Para a Rede, excelência concentra o que há de melhor em 

conhecimento, valores e espiritualidade. 
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⇒ REMATRÍCULA: De 24/10/2018 até 01/12/2018. 

⇒ MATRÍCULA: A partir de 29 de outubro de 2018, até 

extinguirem-se as vagas.  

⇒ Documentos necessários para a Matrícula:  

 1 foto 3x4 (recente);  

 Cópia da certidão de nascimento (indispensável);  

 Atestado de frequência da Escola de origem;  

 Cópia da carteira de vacinação para Educação Infantil e 1º Ano do Ensino 

Fundamental;  

 Cópia do RG e CPF do responsável pelo contrato e cônjuge.  

 Cópia do comprovante de residência atualizado (conta de luz ou telefone);  

 Cópia da quitação Financeira da Escola de origem; 

 Histórico Escolar (Transferência) Prazo até 28 de fevereiro/2019; 

 Ficha de autorização para a prática de Educação Física, Requerimento de 

Matrícula e Contrato de Prestação de Serviços (disponíveis na Secretaria 

da Escola). 

⇒ Horário de Atendimento:  
 

 Segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h30 – 13h15 às 17h  

 Plantão de Atendimento: Sábados: 17/11 das 08h às 11h30 

                                                                    01/12 das 08 às 11h30  

 Atendimento especial – No período de 02 de janeiro a 01 de fevereiro 

de 2019 de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 

16h30. Expediente interno nas sextas-feiras.  
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⇒ Anuidades e Parcelamento 2019: Por ocasião da Rematrícula e 

Matrícula, o boleto bancário será pago através de contra apresentação e 

com base na política abaixo: 

⇒ A anuidade será dividida em doze parcelas iguais, sendo a primeira paga 

até 07/01/2019, vencendo a segunda em fevereiro e a última em 

dezembro de 2019.  

⇒ 15% de desconto na 1ª parcela: Para pagamento realizado no período 

de 24 à 31/10/2018. 

⇒ 08% de desconto na 1ª parcela: Para pagamento realizado no período 

de 01 a 30/11/2018. 

⇒ 01 camiseta do uniforme (brinde): Para pagamento realizado no período 

de 01 a 21/12/2018. 

⇒ Promoção Indique um Amigo: Ganhe 05% de desconto para cada 

indicação. Consulte regulamento no site da Escola. 

⇒ A confirmação da matrícula será mediante o pagamento da 1ª parcela. 

Cursos Parcelas (12x) 

Educação Infantil R$ 699,80 

Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) R$ 738,30 

Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) R$ 759,95 

Ensino Médio R$ 889,75 

Atividades Diversificadas  Parcelas (11x) 

Diversificado (cinco dias na semana) R$ 358,15 

Diversificado (quatro dias na semana) R$ 286,60 

Diversificado (três  dias na semana) R$ 214,95 

Diversificado ( dois dias na semana)  R$ 143,30 

Diversificado ( um dia na semana) R$ 71,65 

Horário Estendido R$ 103,95 
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⇒ Importante: A Escola Fátima está trabalhando em parceria com a empresa 

ARBRASUL RECUPERADORA DE CRÉDITOS LTDA. Parcelas em 

aberto a partir de 90 (noventa) dias, serão encaminhadas para a empresa. 

Início do Ano Letivo 2019: Acolhida e Celebração de Abertura 

⇒   Todos os alunos: Dia 14/02/2019  

⇒ Turno Manhã: 7h30min – Anos Finais e Ensino Médio 

⇒ Turno Tarde: 13h15min – Anos Iniciais (3º ao 5º ano) 

                14h30min – Anos Iniciais (1º e 2º ano) 

                15h30min – Educação Infantil 

 Período de adaptação da Educação Infantil de 15 a 21/02, das 13h15 às 15h30 

(exceto no 1º dia de aula).   

 

⇒ Diversificado/Estendido: Dia 05/02/2019 

Horário: Das 7h às 18h para alunos do 1º ao 5º ano, até 13/02/2018. 

Horário: Das 10h às 15h30 para os alunos da Educação Infantil, no período 

de 05 a 07/02/2018. 

⇒ Atividades do Diversificado: Inglês, Dança, Momentos de Estudos, 

Recreação, Laboratório de Informática, Projetos Interdisciplinares e 

Itinerantes.  

⇒ Horário de Aula: O calendário escolar será entregue aos alunos no início 

do ano letivo e estará disponível no site da escola. 
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Segmento Tarde  Manhã Manhã e Tarde 

Educação Infantil 13h15 às 17h15  ***********   ***********  

Ensino Fundamental (Anos Iniciais) 13h15 às 17h15 ***********    ***********  

Ensino Fundamental (Anos Finais) ***********  7h30 às 11h55  ***********  

Ensino Médio ***********   7h30 às 12h45  ***********  

Turno Diversificado ***********   ***********   7h às 19h 



 

Reunião de Pais do início do Ano Letivo 

⇒ Data: 08/03/2019 (Noite) - Educação Infantil, às 19h. 

                Turno Diversificado/Educação Infantil, às 20h15min. 

⇒ Data: 09/03/2019 (Manhã) - Anos Iniciais (1º ao 5º ano), às 8h30. 

          Turno Diversificado (1º ao 5º ano), às 10h15 na Sala de Dinâmicas. 

⇒ Data: 09/03/2019 (Manhã) - Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio, 

às 10h30.  

 

⇒ O número referencial de alunos (as) para a formação de novas turmas é: 
 

 Maternal III (03 anos) = 19 

 Educação Infantil Nível I (04 anos) = 21 

 Educação Infantil Nível II (05 anos) = 25 

 Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) = Média de 28 

 Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) = Média de 36 

 Ensino Médio = 40 
 

⇒ Diferenciais para 2019: 

 Programa Bilíngue Standfor Evolution Program – Em parceria com a 

Editora FTD, com oferta de 05 aulas semanais para o NII da Educação 

Infantil, 1º e 2º ano do Ensino Fundamental;    

 Oferta de Cursos Preparatórios para Seleção Técnica aos alunos de 9º ano; 

 Ampliação do componente curricular Educação Financeira. 
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⇒ A Escola Fátima também conta com: 

 Infância Missionária: É um grupo que tem o objetivo de desenvolver o 

protagonismo da criança e o espírito missionário através de reflexões, 

orações e gestos de solidariedade com as crianças de todo o Mundo. Estes 

grupos são oferecidos às crianças do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 

mediante a autorização dos pais.  

 Grupo de Jovens: É o lugar do encontro, de estabelecer relações, lugar de 

conversar sobre a vida, criar laços de amizade. Espaço para despertar e 

desenvolver o protagonismo juvenil. Adolescentes/Jovens sujeitos e 

escritores de suas histórias de vida, que aprendem a se posicionar e tomar 

decisões coletivamente a partir do diálogo respeitando as diferentes 

opiniões.  

 Voluntariado: O Projeto Voluntariado Jovem Ativa Ação é uma iniciativa 

da Escola Fátima que visa proporcionar a participação de adolescentes e 

jovens, a partir dos 14 anos, em ações voluntárias de instituições 

filantrópicas locais. 

 APM: É um grupo representativo de pais e profissionais da Escola, que 

tem por finalidade colaborar no aperfeiçoamento do processo educacional, 

na assistência escolar e na integração escola-comunidade, sem cunho 

político partidário, religioso, racial ou fins lucrativos. Pais e professores são 

todos convidados a participar!  

 

 

 

 BOLETIM INFORMATIVO - CIIC IF001/19 

 2019 Página 7 



 

 

⇒ Atividades Extracurriculares: 

 
 

“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o 

caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a 

caminhar”. (Paulo Freire) 

Direção da Escola Fátima 
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