CIRCULAR INFORMATIVA ANO LETIVO 2017
São Paulo, 07 de novembro de 2016.
PREZADOS PAIS E RESPONSÁVEIS
Sob a coordenação das Religiosas de Maria Imaculada, o Colégio Maria Imaculada ¨Dr.Piero Roversi¨, vem prestando serviço à comunidade desde 1956. O Colégio segue
princípios filosóficos e pedagógicos cristãos, porém, tem suas portas abertas para quem
quer estudar, independente de Credo, Raça ou Cor.
Neste momento, queremos compartilhar nossa imensa gratidão a Deus pelas
oportunidades oferecidas no decorrer deste ano letivo. Buscamos sempre auxiliar
nossos alunos em suas necessidades, para isso frequentemente estamos revendo e
aprimorando nossos conceitos.
Muito já foi alcançado, mas é preciso sempre seguir e para isso contamos com a
participação de todos.
Agradecemos a confiança na importante tarefa da educação de seus filhos, pois o
colégio além de instruir, forma cidadãos para a vida. Sabemos da importância da família
no meio escolar e da troca de valores, cultura e conhecimento entre todos.
Certos de que estamos na caminhada correta, com grande alegria e satisfação contamos
com a confiança de todos, pois a formação de um aluno deve globalizar os desejos de
Deus.
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
No ato de confirmação da matrícula, os Pais e/ou Responsáveis, estão assumindo o
compromisso de pagar a ANUIDADE ESCOLAR em 12 parcelas mensais.
OBSERVAÇÕES:
a) Os descontos assistenciais que ora forem concedidos, serão aplicados a partir da 2ª
parcela e serão válidos apenas para os pagamentos realizados RIGOROSAMENTE EM
DIA até o vencimento das mensalidades, ou seja, se pagos após o dia 10 será cobrado o
valor integral;
b) Após o vencimento, será cobrada multa de 2% sobre a mensalidade integral, além de
juros de mora;
c) Em caso de atraso nas mensalidades, os valores serão encaminhados à empresa de
cobrança não podendo ser recebidos nos bancos ou na secretaria do Colégio;
d) A primeira parcela deverá ser paga no ato da matrícula junto com a taxa de
impressão;
VALOR DAS MENSALIDADES PARA O ANO LETIVO 2017
Educação Infantil

....................................................................... R$ 790,00 (mensal)

Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano) ........................................... R$

790,00 (mensal)

Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano)......................................... R$

995,00 (mensal)

Ensino Médio ............................................................................ R$ 1.150,00 (mensal)
Período Integral .......................................................................... R$
Taxa de Impressão.......................................................................... R$

850,00 (mensal)
60,00

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
As aulas de informática são oferecidas para as turmas da Educação Infantil ao Ensino
Fundamental II.
AULAS EXTRA-CURRICULARES
As aulas Extra-Curriculares serão
terão início em fevereiro de 2017.

realizadas

por

empresas

terceirizadas

e

O valor da mensalidade é de R$ 70,00, e será negociado entre o responsável pelo aluno e
pelas empresas terceirizadas.
MODALIDADES OFERECIDAS








Ballet e Jazz
Futsal
Ginástica Ritmica
Teatro
Capoeira
Voleybol
Handebol

ARMÁRIOS PARA GUARDA DE MATERIAL ESCOLAR
Para que nossos alunos possam guardar seu material escolar de forma segura o Colégio
fez uma parceria com a empresa Global Box.
Os armários ficam localizados nos corredores próximos as salas de aula e a locação e a
negociação das mensalidades/anuidade são realizadas diretamente com nosso parceiro.
PASSE ESCOLAR
A escola continuará com o sistema de Passe Escolar. O aluno ou o responsável será o
requisitante, devendo dirigir-se à secretaria para ser cadastrado na SPTRANS ou no
bilhete o BOM (Transporte Intermunicipal).
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA
Entre os dias 19/12/2016 e 24/01/2017, o horário de funcionamento do Colégio será
das 7h às 15h.
INICIO DAS AULAS ANO LETIVO 2017
26 DE JANEIRO DE 2017 - (QUINTA-FEIRA)

