Belo Horizonte, novembro de 2018.
“É preciso que você se proponha a avançar
cada vez mais e em coisas mais perfeitas.
Santo Antonio Maria Zaccaria

Ilmos. Srs.
Pais e/ou Responsáveis

Prezados Senhores
Encaminhamos informações importantes sobre a entrega de resultados,
renovação de matrícula e início das aulas de 2019.

ENTREGA DOS RESULTADOS DE 2018
Segmentos

Dia

Ens. Fund. Anos Iniciais (1º ao 5º ano)
Ens. Fund. Anos Finais (6º ao 9º ano)

Horários
Das 13h30 às 15h

12/12/2018

Das 10h30 às 11h30
Das 10h30 às 11h30

Ensino Médio

 Recuperação final: 21/12/2018 – Das 9h às 10h – Todos os segmentos.

MATRÍCULAS 2019
 O procedimento da matrícula on-line pode ser realizado pelo site
www.colegiosaopaulobh.com.br, clicando em:
 Alunos on-line (em laranja, lado esquerdo da tela).
 O número da matrícula é o login e a senha do aluno.
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 Ao entrar no perfil do aluno, clicar na bonequinha (no campo superior à
direita) e, em seguida, clicar em “Matrícula on-line”.
 Primeira tela: informações/dados somente do aluno.
 Segunda tela: informações do pai, mãe, responsável acadêmico e
responsável financeiro.
 Terceira tela: informações sobre a ficha de emergência.
 Quarta tela: conferência das informações.
 Quinta tela: impressão dos documentos – requerimento de matrícula;
contrato de prestação de serviços educacionais; ficha de emergência e
boleto bancário.
Obs.: em alguns casos, será necessário liberar o pop-up para gerar os
documentos para a impressão.
 Atualizar/substituir/preencher todos os campos das telas acima.
 Se o campo/informação que deseja corrigir estiver bloqueado, gentileza
procurar a secretária do colégio.
 Imprimir, assinar os documentos e quitar o boleto bancário da 1ª parcela da
anuidade de 2019.
 Atenção especial para os campos de e-mail, cujos endereços eletrônicos
serão utilizados também na comunicação entre escola/família.
 O nome do responsável legal (pai, mãe ou outra pessoa que responderá pelo
compromisso assumido com esta instituição) também deverá ser indicado no
fim da segunda tela. Esse será o segundo nome que constará no contrato.
 A assinatura do responsável financeiro deverá ser igual à da documentação
entregue na escola (RG ou carteira de motorista). É necessária a rubrica na
primeira página.
 Na mudança do responsável financeiro, deverão ser encaminhadas as cópias
dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência.
 Em caso de mudança de endereço, anexar uma cópia do comprovante de
residência.
 Se o aluno tiver RG e CPF, anexar uma cópia de cada um;
 De posse dessa documentação, encaminhe-se à secretaria do colégio para
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concluir a matrícula conforme as datas abaixo.
 Somente os alunos devidamente rematriculados poderão frequentar as aulas.
Apenas o pagamento do boleto não constitui a conclusão do processo de
rematrícula.

PERÍODOS DE MATRÍCULA
Segmentos
Educação Infantil e 1° ano do
Ensino Fundamental Anos Iniciais
Do 2° ao 5° ano do
Ensino Fundamental Anos Iniciais
Do 6° ao 9° ano do
Ensino Fundamental Anos Finais
Ensino Médio
Casos pendentes
Alunos após recuperação

Dias

Horários

10 e 11/12/2018
13 e 14/12/2018
17 e 18/12/2018
19 e 20/12/2018

Das 8h às 12h
e
das 13h às 16h

21/12/2018
3 e 4/1/2018

Observações:
 A matrícula será efetivada, se não houver débitos anteriores com o colégio.
 Fora desses períodos, as matrículas estarão sujeitas à existência de vagas.
 A matrícula dos alunos reprovados dependerá da existência de vagas.
 A segunda reprovação, conforme o Regimento Escolar, impede a renovação
da matrícula neste estabelecimento.
 No caso de renovação, todos os responsáveis, sem exceção, deverão realizar
e entregar a matrícula no colégio, conforme as datas informadas acima.
 A lista do material didático-escolar estará disponível no site da escola a partir
de 17/12/2018.
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MENSALIDADES ESCOLARES

2019

Segmentos

Mensalidades

Educação Infantil (do Maternal ao 2º Período)

R$ 1.300,00

Ens. Fund. Anos Iniciais (do 1º ao 5º ano)

R$ 1.276,33

Ens. Fund. Anos Finais (do 6º ao 8º ano)

R$ 1.394,18

Ens. Fund. Anos Finais (9º ano)

R$ 1.470,76

Ensino Médio (1ª e 2ª séries)

R$ 1.586,08

Ensino Médio (3ª série)

R$ 1.809,52

INÍCIO DAS AULAS 2019
Segmentos

Turma/Ano/Série

Datas

Maternal II e III;
1º e 2º Períodos

04 de fevereiro de 2019

1º ano

04 de fevereiro de 2019

2º ao 5º ano

04 de fevereiro de 2019

Ensino Fundamental
Anos Finais

6º ao 9º ano

04 de fevereiro de 2019

Ensino Médio

1ª a 3ª série

04 de fevereiro de 2019

Educação Infantil
Ensino Fundamental
Anos Iniciais

 Educação Infantil e o Ensino Fundamental Anos Iniciais (do 1° ao 5° Ano): o
dia 01/02/2019 será reservado para o recebimento e conferência dos
materiais escolares, que serão entregues na respectiva sala do aluno, das 13h
às 15h.

5

HORÁRIO
Segmento
Educação
Infantil
Ens. Fund.
Anos Iniciais

DAS AULAS

Turma/Ano

Horário

Maternal II e III, Início: 13h
1º e 2º Período Término: 17h30
1º ao 5º ano
6º ao 8º ano

Ens. Fund.
Anos Finais
9º ano

1ª série

Ensino Médio
2ª série

3ª série

Início: 13h
Término: 17h30
Início: 7h15
Término nas segundas e terças-feiras: 12h40
Término nas quartas, quintas e sextas-feiras: 11h50
Início: 7h15
Término nas segundas, terças e quartas-feiras: 12h40
Término nas quintas e sextas-feiras: 11h50
Tarde
Manhã
Dia da semana:
AVALIAÇÕES
segunda-feira
Início: 7h15
Término: 12h40 Início: 14h
Tarde
Término: 17h40
Dia da semana:
Tarde
Dias da semana: sexta-feira
Manhã
segunda e
Início: 14h
Início: 7h15
quarta-feira
Término: 17h40
Término: 12h40
Início: 14h
Término: 17h40

Observações
 Os alunos do 9° ano terão avaliações nas quintas-feiras, conforme calendário
entregue nas etapas letivas, com início às 14h e término às 17h40.
 O aluno deverá estar no colégio no horário determinado acima, considerando que a
pontualidade é um fator indispensável no processo de ensino-aprendizagem.
 O aluno que necessitar chegar mais tarde ou sair mais cedo do colégio deverá
apresentar ao(à) coordenador(a) solicitação escrita na agenda e devidamente
assinada pelo responsável.
 O aluno só poderá permanecer nas dependências da escola, fora do horário
de atividades escolares regulares, com autorização prévia e escrita do(a)
coordenador(a)/orientador(a).
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UNIFORME
 O uso do uniforme oficial do colégio é OBRIGATÓRIO.
 O aluno só poderá participar das atividades escolares devidamente uniformizado.
 O uniforme oficial do colégio (com a logo da escola) consiste em: blusa diária;
agasalho tactel ou moleton, calça tactel ou helanca; bermuda tactel ou helanca.
 Para as aulas de Educação Física: meninos – blusa regata, bermuda tactel;
meninas – blusa regata e calça legging ou de helanca.
 O calçado deverá ser tênis de cor(es) neutra(s). Não será permitido o uso de
sandálias, chinelos, sapatos de borracha ou plástico, por exemplo, tipo Croc.
 O aluno poderá utilizar calça ou bermuda jeans (sem desfiado ou bordado).
 Importante! Conforme já praticado, relembramos que NÃO será permitida a
entrada de alunos com agasalho que não seja o exigido pelo colégio.
 As blusas de eventos do colégio só serão permitidas por determinados períodos.
 Os uniformes estão disponíveis para apreciação e venda nos seguintes
endereços:
 BruDan: Rua Conde de Linhares, 1071/ Loja 14 – Bairro Cidade Jardim
Tel.: 3296-1288 / 2512-1288
 Bikas: Rua Lavras, 188 – Bairro São Pedro
Tel.: 3289-1000 / 32989-1006 / 98525-1010

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
O Departamento Financeiro desta escola não recebe mais o pagamento dos
boletos referentes às parcelas da anuidade. Esse procedimento deve ser feito,
exclusivamente, em agências bancárias ou em estabelecimentos autorizados.
Exceção apenas para os acordos firmados com o responsável financeiro do
aluno. Nesse caso, através de cartão (crédito ou débito).

SEGURO EDUCACIONAL
O Colégio São Paulo oferece, gratuitamente, aos seus alunos o seguro escolar.
O seguro de acidentes da Univida Seguros é voltado para a proteção e segurança
do aluno, destinado ao atendimento médico-hospitalar em caso de acidente
pessoal dentro e fora da escola. Em caso de acidente ligue: 0800 2020207.
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TRANSPORTE ESCOLAR
A escola não credencia ou mantém qualquer relação comercial ou contratual
com os transportadores, ou seja, a responsabilidade pela contratação é exclusiva
dos pais/responsáveis.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Escaninhos: os alunos do 6.º ano do Ens. Fundamental ao Ensino Médio
deverão limpar/recolher todo material do escaninho até o dia 7/12/2018.
Para utilização em 2019, aguardar informações no início do ano letivo.
 Agenda escolar 2019: será fornecida ao aluno e deverá fazer parte do
material escolar diário, porque é instrumento indispensável de comunicação
entre professores, pais e alunos.
 Calendário escolar 2019: com as datas letivas e eventos, estará disponível na
agenda escolar e no site do colégio a partir de 26/11/2018.
 Avaliações: o período das avaliações constará nos cadernos de conteúdos
entregues no início de cada etapa letiva. O aluno que perder alguma
avaliação deverá procurar a coordenação em até 48 horas após a data de
realização da prova, para entregar a justificativa.
 Carteirinha estudantil: é de uso obrigatório, pois visa à segurança de toda a
comunidade educativa.
 Aparelhos eletrônicos: o colégio não autoriza a utilização de telefones
celulares ou de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza durante as
atividades escolares, sobretudo em sala de aula.
 Quando esgotados os esforços no sentido de garantir a boa disciplina escolar
ou conforme a gravidade e reiteração da atitude, de acordo com o Regimento
Interno do colégio, podem ser aplicadas as medidas socioeducativas a seguir:
advertência oral; advertência escrita; encaminhamento ao Serviço de
Orientação Educacional e Psicologia (Soep); suspensão temporária;
assinatura de termo de compromisso pelo aluno e pelos responsáveis e
cancelamento da matrícula.
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 É responsabilidade dos pais o acompanhamento sistemático do desempenho
acadêmico dos filhos. Os resultados avaliativos são lançados no boletim on-line e estão disponíveis para visualização.
 É dever dos responsáveis pelos alunos acompanhar as circulares impressas
e/ou digitais enviadas pelo colégio e/ou divulgadas no site.
 A família fica comprometida a adquirir todo o material escolar exigido pelo
colégio, a fazer com que o aluno use uniforme completo e cumpra o
Regimento Interno, o calendário escolar e os horários estabelecidos, assumindo
a responsabilidade pelas consequências advindas do descumprimento dessas
obrigações.
 Em caso de não comparecimento às aulas, caberá ao aluno fazer contato com
os colegas de turma para se inteirar sobre o conteúdo dado e eventuais
agendamentos de atividades avaliativas realizados pelos professores.
 Por força da lei vigente, o colégio não ministrará qualquer medicamento ao
aluno.
 O Colégio São Paulo complementa, por compromisso, a educação oferecida
ao aluno pela família.
 A ciência deste documento não dispensa a leitura criteriosa da seção de
“Normas e Funcionamento” do colégio, constante na agenda escolar do aluno.

Desejamos a todos feliz Natal e um ano novo de paz, harmonia e
prosperidade!
Cordialmente
Irmãs Angélicas e Equipe Técnico-Pedagógica

Colégio São Paulo – Irmãs Angélicas
Telefone: (31) 3253-8400
www.colegiosaopaulobh.com.br
Rua Eduardo Porto, 488 – Bairro Cidade Jardim – BH/MG

