
Ensino Fundamental 

u Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano): R$ 495,00
(1º ano: 6 anos completos até 31/março).
u Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano): R$ 455,00

TUING

u Integral (inverso + regular + vesp.): R$ 1055,00

u Turno Inverso (manhã ou tarde): R$ 460,00
u Vespertino (pós-turno): R$ 140,00

com desconto de R$ 60,00 para pagto em dia = R$ 995,00

u Diária: R$ 35,00 

u Última avaliação da Ed. Infantil (1º ano)

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)

u Certidão de nascimento do aluno

u RG e CPF dos responsáveis

Documentos

u Não é necessário agendamento prévio para 
visitação, matrículas e rematrículas.

u No mês de Janeiro: das 8h às 14h, sem fechar ao 
meio-dia.

u Das 7h45 às 12h e das 13h às 17h30. 
Atendimento na secretaria
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  Também conforme norma aceita pelo responsável na assinatura do u
contrato escolar, o material didático deve ser adquirido em sua 
integralidade até o início do ano letivo.

u Conforme norma aceita pelo responsável na assinatura do contrato 
escolar, todos os itens da lista de materiais devem ser entregues na 
secretaria da escola, identicado com o nome completo e o ano em que 
o(a) aluno(a) está matriculado(a), conforme cronograma.

Material Escolar e Didático

u TUING / Inverso: manhã (7h-13h) ou tarde (11h45-17h)

u TUING / Regular + Inverso + Vespertino: 7h-19h.

u Fundamental 1 (1º ao 3º ano): Tarde (13h-17h)

u Fundamental 2 (6º ao 9º ano): Manhã (7h45-11h45)
u Fundamental 1 (4º e 5º ano): Manhã (7h45-11h45)

u TUING / Vespertino: 17h-19h.

Horários de atividades


