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C /escolasaojosecanoas
: www.escolasaojose.com
+ Rua Iraí, 459 - Niterói - Canoas/RS
Secretaria: das 7h45 às 12h e das 13h às 17h15
(Janeiro: das 8h às 14h, sem fechar ao meio-dia)

Educação Infantil
u Valor: R$ 545,00.
u Horário: das 13h-19h
u Opcional: Turno Inverso (7h-19h)

TUING kids

u Integral (inverso + regular): R$ 895,00
com desconto de R$ 20,00 para pagto em dia = R$ 875,00

u Diária: R$ 35,00
u Horário: 7h às 19h

Documentos

u Certidão de nascimento do aluno
u Última avaliação de escola anterior (para pré-escola)
u Carteira de vacinação atualizada
u Comprovante de residência atualizado do aluno e do
responsável (quando diferentes os endereços)
u RG e CPF dos responsáveis

Idade para ingresso

u A idade para ingresso e a data de corte obedecem a
legislação vigente e seguem as seguintes regras:
u MA: 2 anos completos até 31 de março do ano letivo vigente.
u MA: 3 anos completos até 31 de março do ano letivo vigente.
u PA: 4 anos completos até 31 de março do ano letivo vigente.
u PB: 5 anos completos até 31 de março do ano letivo vigente.

u Todas as matrículas são realizadas respeitando-se a
relação nível de ensino-data de nascimento.
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Recesso Escolar e Feriados

u Nos períodos de recesso escolar, nos meses de julho, janeiro e
fevereiro, a Educação Infantil e o TUING kids funcionam em regime de
colônia de férias.
u Não há desconto na mensalidade para alunos que não frequentarem a
escola nesses períodos, pois toda a equipe e os serviços são mantidos
normalmente.
u Em geral, salvo alguma eventualidade, não realizamos feriados
prolongados. Atividades da Educação Infantil e do TUING kids são
mantidas.

Matrículas 2020

Material Escolar e Didático

u Conforme norma aceita pelo responsável na assinatura do contrato
escolar, todos os itens da lista de materiais de uso coletivo devem ser
entregues na secretaria da escola, identicados com o nome completo e o
ano em que o(a) aluno(a) está matriculado(a).
u Também conforme norma aceita pelo responsável na assinatura do
contrato escolar, o material didático deve ser adquirido em sua
integralidade quando o aluno começa a frequentar a escola.

Alimentação

u No Maternal, estão incluídas todas as refeições, exceto em caso de
necessidade de leites ou alimentos especiais.
u Na Pré-escola, é dado início ao processo de transição alimentar. O
lanche do recreio é de responsabilidade da família e o lanche do nal do
dia é oferecido pela escola.
u No TUING kids, é oferecido café da manhã e almoço.
u A escola presta assessoria alimentar às famílias para esclarecimento de
dúvidas mediante agendamento prévio com a nutricionista.

Adaptação

u A adaptação é o período para que a criança e os demais responsáveis
se familiarizem com o ambiente escolar e com os procedimentos da
escola.
u Na Educação Infantil, pede-se que uma única pessoa seja a responsável
pela adaptação, destinando alguns horários para esse processo.
u A adaptação ocorre necessariamente no mesmo turno e turma em que
o aluno foi matriculado.
u Não é permitido que o responsável que em sala de aula com a
criança durante o período de adaptação.

