Matrículas 2019
u Curta no Face: /escolasaojosecanoas u Entre no site: www.escolasaojose.com
u Visite: Rua Iraí, 459 - Niterói - Canoas/RS

SÃO JOSÉ

Ligue:

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL

3475.2478

Ensino Fundamental (regular)

Transporte Escolar

u Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano): R$ 415,00
(1º ano: 6 anos completos até 31/março).
u Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano): R$ 468,00

u O transporte escolar é um serviço que deve ser
tratado diretamente com o condutor. A escola não
mantém direta ou indiretamente serviço de transporte.
É de responsabilidade do condutor, portanto, cumprir
as normas legais vigentes.
u Atualmente, atendem a escola:
u Tia Carmem: 99955.1504 (bairro Niterói)
u Tia Márcia: 99192.7260 / 3060.0770
(bairro Niterói)
u Tia Léia: 99836.0469 / 98266.6266
(bairros Mato Grande, Mathias Velho, Fátima,
Rio Branco e Harmonia)

u Turno Inverso (manhã ou tarde): R$ 415,00
u Vespertino (pós-turno): R$ 130,00
u Integral (inverso + regular + vespertino): R$ 910,00
u Diária: R$ 30,00

Horários
u Fundamental 1 (1º ao 3º ano): Tarde (13h-17h)
u Fundamental 1 (4º e 5º ano): Manhã (7h45-11h45)
u Fundamental 2 (6º ao 9º ano): Manhã (7h45-11h45)
u TUING / Inverso - manhã: 7h-13h.
u TUING / Inverso - tarde: 11h45-17h.
u TUING / Vespertino: 17h-19h.
u TUING / Integral: 7h-19h.

Documentos (matrículas e rematrículas)
u Certidão de nascimento do aluno
u RG e CPF do responsável
u Comprovante de residência atualizado
u Histórico escolar (em caso de transferência)
u Quitação anual de débito (em caso de
transferência de escola particular anterior)

Atendimento da Secretaria

u Das 7h45 às 12h e das 13h às 17h15.
u No mês de Janeiro: das 8h às 14h, sem fechar ao
meio-dia.
000,00
u Não é necessário agendamento prévio para
visitação, matrículas e rematrículas.

ED. INFANTIL
Maternal e Pré-escola
2 a 5 anos

FUNDAMENTAL 1

FUNDAMENTAL 2

(1º ao 5º ano)

(6º ao 9º ano)

R$ 498,00

R$ 415,00

R$ 468,00

Uniforme
u O uniforme escolar é de uso obrigatório para
todos os alunos, conforme o termo de adesão às
normas escolares aceito durante a matrícula.
u Deve ser adquirido em uma das três malharias que
atendem a escola, todas no bairro Niterói:
u Négina’s - Rua Bagé,1301.
Fone: 3475.3645 / 99707.1894
u H90 Uniformes - Rua Venâncio Aires, 424.
Fones: 98495.7895 / 3785.6434
u Verzeris Confecções - Rua: Santos Dumont,
1347. Telefone: (51) 3077-3649

Material Escolar e Didático
u Conforme norma aceita pelo responsável na
assinatura do contrato escolar, todos os itens da lista de
materiais devem ser entregue na secretaria da escola,
identicado com o nome completo e o ano em que
o(a) aluno(a) está matriculado.
u Também conforme norma aceita pelo responsável
na assinatura do contrato escolar, o material didático
deve ser adquirido em sua integralidade até o início do
ano letivo.
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