Caríssimos Pais/Responsáveis
No planeta são mais de 7 bilhões de pessoas e nenhuma é igual a outra. Esta singularidade torna
único cada ser, cada aluno e cada história, tanto daqueles que ensinam quanto daqueles que aprendem.
Isso é o Colégio Visão! PRESENTE nas páginas dos melhores momentos da vida escolar de
nossos alunos(as).
Ao longo do ano letivo de 2018, estivemos juntos em parceria pela educação de seu(sua) filho(a)
e acreditamos ter cumprido de forma séria e responsável o nosso papel.
Olhando para trás, revisitando nossos feitos e atividades, percebemos quanta coisa boa
realizamos. Grandes resultados em eventos, projetos culturais, científicos e sociais altamente relevantes
e de muito sucesso. Tudo isso se deve ao empenho e talento de nossos alunos e professores, aliados
ao nosso compromisso, responsabilidade e qualidade no processo de ensino e aprendizagem que
ofertamos.
Pelo presente edital, ficam abertas as matrículas para o ano de 2019 em todos os segmentos de
acordo com o cronograma abaixo:
1 – Período de RENOVAÇÃO .







De 30/10 a 31/10 – Maternal I e II (2 e 3 anos).
De 01/11 a 06/11 – Jardim I (4 anos).
De 07/11 a 09/11 – Jardim II (5 anos).
De 12/11 a 14/11 – 1º ao 3º Ano.

De 19/11 até o dia 03/12 – Todos os demais segmentos, anos e séries.

Importante: A rematrícula não realizada no período supracitado não garantirá a vaga na turma ou turno,
pois as turmas serão formadas de acordo com a data da matrícula. A quantidade de alunos
por turma segue a orientação constante em resolução do Conselho Municipal de Educação
e do Conselho Estadual de Educação.
Os alunos que já estudam na escola têm prioridade à vaga; desde que realizem a sua
rematrícula de acordo com as datas previstas neste edital.
2 - MATRÍCULA / NOVATOS – A partir de 04/12/2018.
3 – VALORES DAS MENSALIDADES E MATERIAL DIDÁTICO EM 2019
SEGMENTO / SÉRIES

MATERIAL DIDÁTICO
2019

MENSALIDADE 2019
(Janeiro a Dezembro)

Berçário II e Maternal I

R$ 475

R$ 629

Maternal II, Jardim I e II

R$ 545

R$ 665

1º ao 5º Ano

R$ 829

R$ 690

6º ao 8º Ano

R$ 932

R$ 779

9º Ano

R$ 932

R$ 797

1ª e 2ª Séries EM

R$ 1.246

R$ 999

3ª Série EM

R$ 1.455

R$ 1.035

PEV 1, 2 EM

R$ 1.478

R$ 1.598

PEV 3 EM

R$ 1.629

R$ 1.598

 O livro de Espanhol do Ensino Fundamental II e Ensino Médio poderá ser adquirido na
escola, a partir de fevereiro/2019.

4 – NOVIDADES - 2019.
 Curso de Robótica –
“Aprender fazendo” é um dos pilares desta cultura e, portanto, também do VC.Maker, um programa educacional de atividades
complementares para os estudantes do Ensino Básico (3º Ano ao Ensino Médio). Em nossos cursos, os estudantes irão se
engajar na solução de desafios e se envolver em projetos de criação e construção. Como resultado, serão certificados pela
participação e, mais importante, irão aprender e adquirir habilidades fundamentais para o futuro.

 Escola da Inteligência – Será implantada para toda a escola, em todos os segmentos.
 Patinação artística – Modalidade esportiva a ser implantada a partir do 6º Ano.
5 – ENSINO BILÍNGUE.
Ainda mais forte em 2019, o Ensino Bilíngue será estendido para o
5º Ano e será inserido um curso VC MAKER para os alunos do 3º ao 5º ano.
Ao chegar no 9º Ano nossos alunos terão a prova de proficiência com
certificação internacional de CAMBRIDGE – ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT.
Haverá prova de nivelamento para os novos alunos.
ENSINO BILÍNGUE

MATERIAL DIDÁTICO

Jardim II até 5º Ano EF

490,00

MENSALIDADE 2019
(JAN. a DEZ.)
598,00

Lembrando que oferecemos um desconto de antecipação no valor de 10% nas parcelas de
Fevereiro a Dezembro 2019 para pagamento feito até o dia 5 de cada mês. Este desconto NÃO é
acumulativo caso o responsável venha a ter outro tipo de desconto.
INCLUÍDO
- Homework
- 10 horas aulas semanais
-1 Curso VCMAKER
- Projects and Activities
(Segundas e Quartas-feiras)
- Refeição (almoço)
- Aulas de Culinária
Para os alunos que estudaram durante todo o ano de 2018 no Ensino Bilíngue, o material
terá um desconto de 50%.
6 – EFETIVAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA.
Para efetivação da renovação da matrícula/2019, é necessário estar em dia com a
documentação e as mensalidades escolares. Pendências financeiras deverão ser tratadas junto ao
Departamento de Cobrança para que a matrícula seja efetivada. Não negociaremos com cheques,
apenas em dinheiro ou cartão de crédito.

Pelo exposto queremos manifestar o desejo de continuar sendo o maior parceiro na
educação de seu(sua) filho(a), respaldados na credibilidade de mais de 27 anos de serviços
prestados pela nossa escola, com o compromisso de oferecer, cada vez mais, um trabalho de
excelência, pois O SABER É MAIS QUE UM VALOR, ELE É O ALICERCE!
 Segue em anexo o Calendário Escolar de 2019 para que as famílias possam planejar o ano vindouro.

Formosa, 22 de outubro de 2018.
Atenciosamente

________________________________

________________________________

Tarley Luiz Domingos Cury
Diretor Administrativo

Elizabeth Martins Cury Domingos
Diretora Pedagógica

