PROCESSO PARA MATRÍCULA
Reencantar a educação
para reencantar a vida
A educação tem o papel de reencantar a
vida, segundo Hugo Hassmann; oferecer
possibilidades, vencer desafios, envolver o
princípio de solidariedade.
Educar significa defender a vida, com ênfase na
diversidade cultural e social, na reponsabilidade
e consequência. Proporcionar ao aluno uma
formação integral acadêmica sem deixar de lado a
importância do desenvolvimento das habilidades
criativas e empreendedoras, alicerçadas em uma
ética de relações.

Ciro de Figueiredo

Atendimento Inicial
Apresentação dos espaços da escola, informações
sobre cursos, organização funcional e valores das
anuidades.

Entrevista
Apresentação da proposta pedagógica, currículo,
sistema de avaliação, metodologia e atividades.
A entrevista proporciona interatividade entre a
família e a escola facilitando a futura adaptação do
aluno.

Atividade de Integração
Algumas atividades são realizadas, junto ao aluno,
para melhor conhecê-lo e apoiá-lo no processo
pedagógico.

Matrícula
A matrícula consiste em:
• Pagamento da Reserva de Vaga;
• Entrega da Documentação de Matrícula.

Kit Matrícula

Documentos Pessoais

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Requerimento
Informação cadastral
Informação médica
Anamnese
Contrato de prestação de serviço
Quitação da escola de transferência

2 fotos ¾ (para rematrícula apenas 1)
Cópia da certidão de nascimento
Cópia da carteira de vacinação
Cópia do cartão do convênio médico

ORGANIZAÇÃO
ADAPTAÇÃO
Realizada de forma gradual na primeira semana de
frequência. Deve contar com a presença de uma
pessoa que tenha vínculo com a criança.

MATERIAL ESCOLAR
As listas dos materiais individuais do Grupo 5 da
Educação Infantil e 1º ano do Fundamental I - são
disponibilizadas no site da escola, a partir de
novembro.

UNIFORME
O uso de uniforme é obrigatório.Todos os itens devem
ser identificados com o nome do aluno.
Loja credenciada: ArtUniforme
Rua Capitão Octávio Machado, 541
Tel: 5181.5754 | 5181.5756
www.artuniformes.com

TRANSPORTE ESCOLAR
A escola terceiriza esse serviço indicando a
transportadora que cumpre as exigências formais
fixadas pelo DETRAN.

COMUNICAÇÃO
A comunicação entre escola e família é feita por
e-mail “Vai-e-Vem”, telefone e agenda eletrônica.

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EXTERNAS
A partir da turma do Grupo 3 são incluídas atividades
externas que visam proporcionar ao aluno vivências
relacionadas ao trabalho desenvolvido na escola.

CURSO DE FÉRIAS
Composto por atividades extracurriculares e de
recreação por duas semanas, no mês de julho.

PRINCIPAIS EVENTOS

Contato pelo site: www.transfri.com

1º semestre

2º semestre

Interação

Dia dos Avós

REFEIÇÕES

Carnaval

Dia dos Pais

O lanche e almoço são oferecidos pela escola por
serviço terceirizado. A qualidade é rigorosamente
fiscalizada por nutricionista, visando uma alimentação
saudável.

Dia das Mães

Mostra de Artes

Festa Junina

Atividade Ambiental

Semana Literária

Para acompanhar notícias sobre o
dia-a-dia de nossos alunos acessem:
/ColegioFriburgoCasinhaPequenina
/casinha_pequenina

http://www.casinhapequenina.com.br/

PROGRAMAS CURRÍCULARES
ORGANIZAÇÃO DE GRUPO DE CLASSE
Na Educação Infantil os alunos são divididos em grupos:

Grupo

Faixa Etária

Grupo 1

1 ano e 3 meses
A criança deve se locomover sem apoio

Grupo 2

02 anos até 30/06

Grupo 3

03 anos até 30/06

Grupo 4

04 anos até 30/06

Grupo 5

05 anos até 30/06

1º Ano

De acordo com a Indicação CEE 73/2008.

HORÁRIOS
Curso

Período

Entrada

Saída

Educação Infantil

Manhã

7h45

12h

Educação Infantil

Tarde

13h

17h15

1º Ano (EF)

Manhã

7h45

12h30

1º Ano (EF)

Tarde

12h45

17h30

ATIVIDADES CURRICULARES
Professor Polivalente
Linguagem | Conhecimento Lógico Matemático| Natureza e Sociedade |
Desenvolvimento Psicomotor | Educação Ambiental | Artes

Professor Especialista
Música | Corpo e Movimento | Inglês

VALOR DAS MENSALIDADES
Mensalidade

Curso

Mensalidade
5º dia útil

1º dia útil
(2% de desconto)

G1 | G2

3.057,00

2.996,00

G3 | G4 | G5

2.713,00

2.659,00

Fundamental I (1º ano)

2.334,00

2.287,00

PERÍODO AMPLIADO
O Período Ampliado é uma extensão dos serviços educativos da Casinha Pequenina, em horário oposto ao
período regular. As atividades são integradas ao projeto educativo e à filosofia da escola e pertencem aos
seguintes núcleos:

ABC
Língua Estrangeira

Cultural

Período
Manhã
Tarde

Dias

Esportivo

Entrada

Saída

8h

13h

12h

17h

2ª, 4ª e 6ª
2ª a 6ª

Estudos

Parceiros do Instituto Friburgo

Rua Barão de Cotegipe, 251 | Tel: 11 5541.3131
www.casinhapequenina.com.br

/ColegioFriburgoCasinhaPequenina

/casinha_pequenina

