SEPROSIC- Sociedade de Educação e Promoção Social Imaculada Conceição

CIRCULAR 001/2019

"EXTERNATO SANTA TEREZINHA"

Educação Infantil - Ensino Fundamental - Ensino Médio
CNPJ: 43.975.465/0020-33 / Av. Barroso, 760 Centro Araraquara/SP CEP: 14.801-170 Telefone: (16) 3303-7341
www.externatoescola.com.br secretaria@externatoescola.com.br

Prezados Pais, Alunos e Colaboradores!
Paz e Bem!
Por meio desta circular, trazemos informações importantes sobre as matrículas para 2020.

Araraquara, 16 de agosto de 2019.

I. INÍCIO EM 19 DE AGOSTO DE 2019



Com a matrícula, inicia-se um contrato entre o responsável, o aluno e a escola.
Antes de estabelecermos os novos preços, fizemos uma previsão das despesas para o próximo ano, considerando a situação
atual do nosso país, mas lembrando que a conservação da escola e o aprimoramento do ensino, com profissionais qualificados
e com novas tecnologias, exigem de nós um constante investimento.

II. INFORMAÇÕES



Para 2020, as matrículas poderão ser feitas a partir de 19/08/2019!
No envelope, constam a Circular de Matrículas/2020, o Requerimento de Matrícula, o Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais e a Ficha de Orientações e Avaliação Física. Esses documentos deverão ser devidamente preenchidos e
assinados. Anexar a documentação solicitada no item V desta circular e entregar na secretaria da escola para efetivação da
Matrícula 2020 ou enviar por meio do aluno.

O horário para atendimento da matrícula será das 8h às 12h e das 13h30 às 16h, de 2ª a 6ª feira, através do próprio aluno
ou na secretaria.

A ESCOLA NÃO FAZ RESERVA DE VAGA. As vagas para o mesmo período somente serão garantidas até o dia 20/09/2019.
Após essa data, as vagas remanescentes serão disponibilizadas para alunos novos.

A anuidade 2020 será dividida em 13 parcelas!

A primeira parcela da anuidade 2020 poderá ser quitada no ato da matrícula ou parcelada em até 3 (três) vezes, não
ultrapassando o dia 23 de dezembro de 2019. A MATRÍCULA SÓ SERÁ EFETIVADA APÓS A QUITAÇÃO DESSAS
PARCELAS. O pagamento poderá ser feito por meio de BOLETO OU EM DINHEIRO (não aceitamos cheques).

O vencimento das parcelas da anuidade dar-se-á no 5º (quinto) dia útil de cada mês. As mesmas DEVERÃO SER PAGAS
SOMENTE NO BANCO.

NOVA EDUCAÇÃO INFANTIL - Período integral: para crianças de 3 a 5 anos!
Diante das necessidades das famílias e atentos às necessidades dos pais que precisam ampliar a permanência de seus filhos
na escola, o Externato Santa Terezinha tem a proposta de ATIVIDADES NO CONTRATURNO.
Ao responsável financeiro, não cabe o direito de descontos, ressarcimento de valores e/ou desobrigação de pagamento das
parcelas pelo não comparecimento do aluno, independentemente do número de dias, uma vez que o serviço estará sempre disponível,
desde que cumpridos, por ele, os compromissos financeiros. Por inadimplência do Contratante, em mais de uma parcela, o serviço será
suspenso. PARA O SERVIÇO CONTRATURNO, A ESCOLA NÃO OFERECERÁ NENHUM DESCONTO.
A alimentação será fornecida por empresa terceirizada e por profissionais qualificados.

Os pais ou responsáveis que não comunicarem, por escrito, à Secretaria da Escola, a desistência do curso ou o cancelamento
de sua matrícula, durante o ano letivo, ficarão obrigados ao pagamento integral das parcelas até a data em que oficializarem
sua desistência ou cancelamento.

De acordo com a Normativa e Legislação pertinentes à Filantropia, o Edital de renovação de Bolsas Educacionais
Assistenciais será divulgado em 21/08/2019, na Secretaria da Escola.

III. TABELA DE PREÇOS PARA 2019
As parcelas não sofrerão alteração se nossa moeda continuar estável e não surgirem fatos novos que nos obriguem a modificar os preços estabelecidos.

CURSO
Educação Infantil
EF I – 1º ao 5º ano
EF II – 6º ao 9º ano
Ensino Médio
CONTRATURNO

ANUIDADE

13 PARCELAS
EVITE FILAS!
Encaminhe a documentação pelo(a) aluno(a).
Não fique fora dessa!

De 19/08 a 30/08, faça sua matrícula!

IV.
OS PAIS/RESPONSÁVEIS QUE EFETUAREM A REMATRÍCULA/2020 ATÉ O DIA 30/08/2019 TERÃO
GARANTIDO O MESMO PERCENTUAL DE DESCONTO COMERCIAL DE 2019 E PODERÃO PARCELAR A PRIMEIRA
PARCELA PARA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO! NÃO PERCAM ESSA OPORTUNIDADE!
Para alunos novos, que efetuarem a Matrícula 2020 até 31/10/2019, descontos especiais. Divulguem para
os amigos!

V. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Para alunos já matriculados:
Requerimento de Matrícula, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, Ficha de Orientações e Avaliação Física –
preencher e/ou conferir todos os campos, solicitar alteração quando necessário.
Comprovante de endereço, com CEP;
Carteirinha de vacinação atualizada, para crianças até 6 anos;
Xerox do RG e CPF do(a) aluno(a).
Para alunos novos:
Requerimento de Matrícula, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, Ficha de Orientações e Avaliação Física –
preencher todos os campos, sem rasura.
Certidão de casamento dos pais/Averbação/União Estável;
Termo de guarda ou tutela;
Comprovante atualizado de endereço, com CEP;
Carteirinha de vacinação atualizada, para crianças até 6 anos;
Xerox do CPF e RG dos pais e/ou responsáveis;
Xerox do RG e CPF do(a) aluno(a);
Xerox da Certidão de Nascimento;
Declaração de transferência/Histórico Escolar;
Teste diagnóstico para alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio;
Declaração de Quitação da anuidade 2019 da escola de origem ou até o mês anterior à matrícula.

VI – TESTE DIAGNÓSTICO




1º e 2º ano do Ensino Fundamental – Será realizada uma entrevista, com a Coordenadora, a partir do dia 04/09/2019 (todas
as quartas-feiras) em horário que deverá ser agendado, pelo responsável, no expediente da escola. Após a entrevista, o
responsável receberá da coordenadora a liberação para a matrícula, desde que o(a) aluno(a) tenha a idade determinada por
lei. Para a realização da entrevista e verificação diagnóstica do aluno, será cobrada uma taxa de R$ 20,00.
3º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio - A partir do dia 05/09/2019 (todas as quintas-feiras), nos seguintes horários:
das 8h às 10h e das 14h30 às 16h30. Para essa avaliação diagnóstica deverá ser feita uma inscrição, na secretaria da escola,
mediante o pagamento de uma taxa de R$ 20,00 e apresentação de Declaração de Frequência da escola de origem. No dia
do teste, favor trazer lápis, borracha e caneta azul ou preta.

VII - UNIFORMES



O uso adequado do uniforme ajuda a manter a disciplina e implica a segurança do(a) aluno(a).
O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. O uniforme oficial
completo encontra-se à venda no Bazar Sensação. O uniforme consta de: camiseta branca ou azul marinho de mangas
curtas ou longas com o logotipo da escola; blusa de moletom azul-marinho com o logotipo da escola; calças ou bermudas
de suplex, moleton ou tactel azul-marinho com o logo da escola. Calçado: apenas tênis. Não é permitido, por motivo de
segurança, o uso de sapatos, botinhas, sandálias, crocs ou chinelos. Não fazem parte do uniforme camisetas ou blusas
coloridas mesmo sob a camiseta ou o agasalho da escola, bonés e coletes, qualquer que seja a cor. Se precisar
usar uma camiseta sob a camiseta do uniforme, observe que ela seja branca, azul-marinho ou preta, sem nenhum
detalhe. Lembramos que não pode acontecer nenhuma descaracterização do uniforme como: usar bonés, coletes;
usar camisetas, calças, bermudas, blusões com marcas, estampas, bordados ou aplicações; usar calças e bermudas sem
barras feitas ou com barras desfiadas, calças ou bermudas muito abaixo da cintura, calças ou bermudas com bolsos
salientes, costuras laterais desfeitas, camisetas com gola ou mangas cortadas, camisetas ajustadas e cortadas como minis
blusas, bermudas cortadas como shorts, tênis – quando de amarrar – sem cadarços, etc.

Para alunos a partir do 6º ano do Ensino Fundamental é permitido o uso de calça jeans azul-marinho tradicional.
Atenção: Queremos ressaltar que o aluno, de qualquer ano, só poderá permanecer nas dependências da escola (em qualquer
horário, em seu período de aula, em aulas de reforço e na realização de qualquer avaliação ou trabalho), se estiver completamente
uniformizado. É importante lembrar que o uniforme é a identidade do aluno e preserva sua segurança dentro e fora da Escola.

VIII - SEGUNDA CHAMADA DE PROVAS E SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS E BOLETOS:




Segunda Chamada de Provas; taxa – R$30,00 por prova.
Segunda via de Histórico Escolar deve ser solicitada com 15 dias úteis de antecedência na secretaria; taxa - R$ 35,00.
Declarações simples, segunda via de Boletim Escolar e segunda via de boletos devem ser solicitadas com 3 dias úteis de
antecedência na secretaria; taxa – R$ 10,00.

IX - HORÁRIO DAS AULAS:






Educação Infantil: Manhã – 7h10 às 11h40 / Tarde – 13h às 17h30.
Ensino Fundamental I: Manhã – 7h10 às 11h40 / Tarde – 13h às 17h30.
Ensino Fundamental II: Manhã – 7h às 12h30 / Tarde – 12h50 às 18h10 .
Ensino Médio: 1º e 2º anos – 7h às 13h20 – 4 dias por semana e das 7h às 12h30 - 1 dia por semana.
3º anos – 7h às 14h10 – 2 dias por semana e das 7h às 13h20 – 3 dias por semana.
Contraturno: 11h45 às 18h.

X - OUTRAS INFORMAÇÕES




Parceria com a Academia VIVA, descontos de 8% a 35%, dependendo da modalidade.
A lista de material poderá ser retirada na Secretaria da Escola, a partir do dia 11/11/2019 (também estará disponível no site
da escola).
É fundamental lembrar que toda mudança de endereço, número de documentos, telefone ou e-mail deve ser comunicada
imediatamente à Secretaria da escola, mediante apresentação de comprovante, especialmente o de endereço.

Que 2020 seja repleto de Paz e Bem!
Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição e Equipe Externato Santa Terezinha

