Processo de Matrículas e Rematrículas – Ano Letivo 2020

Estamos prontos para a chegada de 2020!!!
O mundo está vivendo grandes transformações, que estão modificando a
nossa forma de comunicar, de relacionar com o outro e de pensar. Para acompanhar
essas mudanças, a educação dos futuros cidadãos e profissionais precisam ir muito
além do conteúdo tradicional ensinado em sala de aula. O estímulo ao
desenvolvimento de potenciais e competências se faz necessário.
Desejamos ratificar a certeza do nosso “fazer pedagógico”, por meio de
metodologias ativas e espaços inovadores ofertados pelo Colégio Paraíso. Estas
pautadas em procedimentos libertadores, onde o relacionamento educador-educando
é horizontal, propiciando o diálogo, o debate e a valorização das concepções prévias
dos alunos, levando a formação integral do indivíduo.
Nossas propostas farão dos educandos os protagonistas no processo de
ensino-aprendizagem. Assim, desejamos que os mesmos se tornem capazes de
aplicar os conhecimentos desenvolvidos na escola ao longo de suas vidas, sendo
possível a transformação em cidadãos com consciência social e pessoas empáticas,
capazes de construir um futuro melhor para si e para os que estão ao seu redor.
Pensando na construção do futuro dos nossos alunos iremos prosseguir com
os projetos já existentes e criar novos, que se adequem e confirmem nossa visão em
Educação.
Primamos, com certeza, por uma Metodologia que propicie a criatividade, as
tendências artísticas e a autonomia. Os alicerces para o desenvolvimento cognitivo do
aluno são construídos na base. Sendo nossa prioridade incentivar o desenvolvimento
integral da criança em seus aspectos físico, psicológico e social, complementando a
ação da família e da comunidade. Educação e cuidado caminham juntos nesse
processo de descobertas que leva ao prazer pelo aprendizado.
Sabemos que juntos somos únicos!!!
Nossos diferenciais:


Níveis: Educação Infantil (Creche I, II, Pré-Escola I-Turno Vespertino), Ensino
Fundamental I(Letramento ao 5º ano-Turno Vespertino) Ensino Fundamental
II(6º ao 9º anos-Manhã e tarde) e Ensino Médio (turno da Manhã).



Equipe Técnica-pedagógica: Direção pedagógica, coordenador pedagógico,
pedagogas com qualificação apropriada, psicopedagogo, professores de
diversas formações, Inspetores com dedicação exclusiva.
Seguro escolar: Porto seguro
Atividades físicas (oferecidas à parte)-Balé, Judô, Jusjitsu.




 Infraestrutura-Estrutura de alto nível, salas refrigeradas, ampla espaço de
recreação, computer lab, parquinho, Horta, Biblioteca informatizada, Coral musical,
Cooking class (de forma esporádica).
Cabe ressaltar que já estão abertas as nossas Matrículas referentes ao
próximo ano. Esta ação fará parte da proposta de divulgação, com foco na captação e
fidelização de alunos. Visamos reforçar a filosofia e a nossa postura voltada a uma
Educação de Excelência, que tenha preocupação com o desenvolvimento ético, moral
e Intelectual.
Iniciaremos nosso ano letivo/2020 no dia 03 de Fevereiro.
Orientações acerca das matrículas e rematrículas:
1) Documentos necessários:
1.1-Para Matrículas novas:
01 foto 3x4, Xerox da certidão de Nascimento, Xerox do comprovante de
vacinação (para alunos da Educação Infantil),Histórico escolar(a partir do 2º
ano do Fundamental I),xerox da identidade e CPF do aluno,xerox da identidade
e CPF do responsável e comprovante de residência.
1.2-Para rematrículas:
Apenas o comprovante de residência atualizado.
2) Orientações acerca do material didático:
O Material didático de uso individualizado, compatível ao segmento
educacional e turma frequentada pelo aluno, não se encontra disponível no mercado
de consumo em Geral, por tratar-se de sistema de ensino específico, cujo conteúdo é
exclusivo e não poderá ser substituído por outro material, sendo fornecido ao aluno
diretamente pela Instituição ou por empresa credenciada/parceira indicada por esta
disponível no mercado.
3) Mensalidades financeiras referentes ao ano de 2020 pagas no período de
14 de Outubro a 20 de Dezembro terão desconto de 50%(cinquenta por
cento) do valor do reajuste.
4) Fica fixada e disponível a tabela de valores das mensalidades do Colégio
Paraíso, anexa, para o ano letivo de 2020 na secretaria.

