LOCAL, HORÁRIO E PERÍODO DE MATRÍCULA
Local: Secretaria Geral do Colégio Batista Shepard, no Centro Administrativo (Túnel).
Horário: 8h às 17h.
Período de matrículas: As inscrições terão início no dia 21/11/2016 e se encerrarão quando atingirmos o limite de vagas disponíveis em
cada série, não ultrapassando o dia 28/04/2017 para matrícula inicial e imediata.
ETAPAS DO PROCESSO DE ADMISSÃO
A. Entrega de documentos necessários para inscrição no Teste de Acesso (TAS):
1. Certidão de nascimento do candidato (original e cópia).
2. RG, CPF e comprovante de residência do aluno e dos responsáveis (original e cópia).
3. Para candidato portador de necessidade educ. especial, parecer técnico explicitando
as necessidades específicas e adaptações necessárias.
4. Declaração de escolaridade.
5. Declaração de adimplência (caso oriundo de escola ou creche particular).
6. Boletim atualizado.

Mini Maternal ao Pré 1: item 1 ao 3
Pré 2 ao 1º Ano do EF: item 1 ao 5
2º Ano do EF a 3ª Série do EM: item 1 ao 6

B. Preenchimento da Ficha de Inscrição e do Questionário Inicial.
C. Análise do CPF do responsável financeiro (não pode haver restrição no CPF do mesmo).
D. Agendamento e realização do Teste de Acesso (TAS).
Após análise da documentação entregue, serão informados aos responsáveis data e horário do TAS, por meio de protocolo de
agendamento. O tipo do Teste dependerá do grupo/série de ingresso do aluno, conforme detalhamento abaixo:
Mini Maternal e Maternal 1
Entrevista da Orientação
Educacional com o candidato e
responsáveis.

Maternal 2 ao 1º Ano do EF
1. Realização de avaliação com
sondagem de conteúdos
pertinentes ao grupo e/ou faixa
etária;
2. Vivências sócio pedagógicas.

2º ao 5º Ano do EF

6º ano EF a 3ª Série do EM

1. Prova escrita de Língua
Portuguesa e Matemática com o
conteúdo da série anterior e
redação;
2. Vivências sócio pedagógicas.

Prova de todas as disciplinas,
com o conteúdo da série anterior
e redação.

Obs.: Os candidatos deverão chegar no dia do TAS, com 20 minutos de antecedência, dirigindo-se à Secretaria Geral. Caso seja
necessário um novo agendamento, informar via telefone ou e-mail com o prazo mínimo de um dia antes da data marcada.
E. Resultado após a realização do TAS e entrevista(s) com o responsável.
A Equipe Técnico-Pedagógica do Segmento efetuará contato com os responsáveis através de telefone ou e-mail para comunicar
o resultado do processo de admissão. Em alguns casos, poderá ser solicitada mais uma entrevista com os responsáveis. O
candidato classificado terá sua vaga assegurada até 5 (cinco) dias úteis após a entrega do resultado do TAS.
F. Efetivação da matrícula do candidato:
a. Entrega dos documentos restantes
Será necessária a presença dos responsáveis financeiro e pedagógico na Secretaria Geral, para preenchimento e
assinatura dos documentos listados abaixo:
 Ficha Cadastral do Aluno.
 Edital de Matrícula 2017 com rubrica do(s) contratante(s) em todas as páginas.
 Duas vias do contrato preenchidas e assinadas pelo(s) contratante(s).
 Termo aditivo e documentação comprobatória, em caso de desconto por meio de convênio.
Também deverão ser entregues neste momento os documentos listados no protocolo de agendamento do TAS.
b. Pagamento
Em seguida, o responsável deverá efetuar o pagamento, conforme discriminação abaixo:
Segmento
Escolaridade
(todas as turmas)

Serviço Extensivo
Opcional (S.E.O.)

Valor
Matrículas feitas até o dia 10/12/2016: Antecipação parcial da
primeira parcela da anuidade no valor de R$ 300,00.
Matrículas feitas após o dia 10/12/2016: Antecipação integral
da primeira parcela da anuidade de acordo com a contratação.
Taxa de adesão de R$ 200,00, independente do dia em que a
matrícula for realizada.

Observação
Antecipação parcial: valor será
descontado na primeira parcela da
anuidade 2017.
O valor NÃO será descontado na
primeira parcela da anuidade
2017, por tratar-se de um serviço
opcional e com grande demanda.

Observações:
 Os valores mencionados acima poderão ser pagos em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito (sem
parcelamento).
 Em caso de desistência da matrícula, a mesma poderá ser cancelada até 05/01/2017, com solicitação de ressarcimento
total do valor investido. Após essa data, o valor a restituir será analisado, levando em consideração os custos administrativos.

INVESTIMENTO ANUAL – ESCOLARIDADE 2017
SEGMENTO

Turmas Regulares ¹

Turmas English Plus (EP) ¹

Anuidade

Parcelas

Anuidade

Parcelas

Educação Infantil

R$ 12.876,00

12x R$ 1.073,00

R$ 15.636,00

12x R$ 1.303,00

Ensino Fundamental
(1º ano 5º ano)

R$ 12.588,00

12x R$ 1.049,00

R$ 16.452,00

12x R$ 1.371,00

Ensino Fundamental ²
(6º ano 9º ano)

R$ 13.440,00

12x R$ 1.120,00

R$ 16.740,00

12x R$ 1.395,00

SEGMENTO

Turmas Regulares ¹

Observações
- English Plus opcional somente a partir
do Maternal 2 ao Pré Escolar 2.
- English Plus opcional p/ todos os anos.
- Incluso material da MindLab para
todas as turmas.
- English Plus opcional para o 6º ano
- Incluso material de Inglês para todas as
turmas (livro didático, plataforma digital
e metodologia)

Turmas Ensino Médio Integral ¹

Observações

Anuidade

Parcelas

Anuidade

Parcelas

Ensino Médio (1ª série) ²

R$ 15.192,00

12x R$ 1.266,00

---------------

---------------

- Incluso material da área de
Linguagens: Por, Lit, RIT, Ing e Esp (livro
didático e plataforma digital).

Ensino Médio (2ª série)

R$ 14.160,00

12x R$ 1.180,00

R$ 18.252,00

12x R$ 1.521,00

---------------

Ensino Médio (3ª série)

R$ 16.020,00

12x R$ 1.335,00

R$ 19.740,00

12x R$ 1.645,00

---------------

¹ A partir da segunda parcela, será concedido o desconto de pontualidade (5%) pra pagamentos até o dia 5 de cada mês./ ² Para estas séries o
percentual de aumento é diferenciado das demais, por serem inclusos materiais pedagógicos específicos.

INVESTIMENTO ANUAL - SERVIÇO EXTENSIVO OPCIONAL 2017*
QUANTIDADE DE DIAS PARA
CONTRATAÇÃO

Sem Jantar
Ed. Infantil e Ens. Fund. 1

Com Jantar
Ed. Infantil

Com Jantar
Ens. Fund. 1

Anuidade

Parcelas

Anuidade

Parcelas

Anuidade

Parcelas

5 (cinco) dias na semana

R$ 14.487,00

11x R$ 1.317,00

R$ 16.640,80

11x R$ 1.512,80

R$ 17.197,40

11x R$ 1.563,40

3 (três) dias na semana

R$ 10.109,00

11x R$ 919,00

R$ 11.419,65

11x R$ 1.038,15

R$ 11.772,20

11x R$ 1.070,20

2 (dois) dias na semana

R$ 6.743,00

11x R$ 613,00

R$ 7.634,00

11x R$ 694,00

R$ 7.843,00

11x R$ 713,80

* Valor exclusivo desse serviço, somado à anuidade da escolaridade. / Em caso do cancelamento deste serviço, será cobrada multa conforme
contrato./ Atendimento à crianças de 2 a 10 anos (Maternal 1 ao 5º Ano).

Nº DE ALUNOS² E HORÁRIOS
SEGMENTO

Nº mínimo
por turma¹

Educação Infantil
(Mini Maternal - Berçário II)

10 alunos

Educação Infantil (Maternal 1
ao Pré Escolar 2)

16 alunos

Ensino Fundamental
(1º ano ao 5º ano)

17 alunos

Ensino Fundamental
(6º ano ao 9º ano)

Ensino Médio

26 alunos

25 alunos

Turmas

Manhã

Tarde

Regular

------

13h às 17h30min

Regular

7h20min às 11h50min

13h às 17h30min

English Plus

7h20min às 12h30min

13h às 18h10min

Regular

7h20min às 11h50min

13h às 17h30min

English Plus

7h20min às 12h30min

13h às 18h10min

Regular

7h30min às 12h10min

13h20min às18h

English Plus
(6º ano)

Dois dias na semana de 7h30min
às 12h10min e três dias na
semana de 7h30min às 13h

------

Regular

7h30min às 13h

------

2ª Série Integral

Um dia na semana de 7h30min às 13h e quatro dias na semana de
7h30min às 13h e 14h10min às 17h10min

3ª Série Integral

7h30min às 13h e 14h10min às 17h10min

¹ A formação de cada turma está sujeita ao alcance do número mínimo de alunos até 20 dias antes do início do período letivo.
2
A capacidade máxima por turma segue as normas legais vigentes e conforme a metragem da sala de aula.

Mini Maternal (Berçário II) ...........
Maternal I .....................................
Maternal II ....................................
Pré-Escolar 1.................................
Pré-Escolar 2.................................
1º ano EF ......................................

IDADES DE REFERÊNCIA PARA MATRÍCULA
1 ano completo até 30/04/2017, andando com firmeza.
2 anos completos até 30/04/2017.
3 anos completos até 30/04/2017.
4 anos completos até 30/04/2017.
5 anos completos até 30/04/2017.
6 anos completos até 31/12/2017 (tendo cursado dois anos no Pré Escolar).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A. PERÍODO LETIVO
Para os ALUNOS NOVOS as aulas iniciarão no dia 03/02/2017 (SEXTA-FEIRA).
Para os alunos antigos as aulas iniciarão no dia 06/02/2017 (segunda-feira).
B. FINANCEIRO
 Os boletos das parcelas de janeiro, fevereiro e março/2017 serão enviados mensalmente às residências dos responsáveis
financeiros via correios. Será emitido um carnê com os boletos das parcelas de abril a dezembro/2017, que serão entregues aos
alunos.
 Os pagamentos das parcelas de fevereiro a dezembro devem ser feitos exclusivamente na rede bancária, por motivo de
segurança.
 Os descontos obtidos pelos responsáveis serão válidos somente a partir da segunda parcela.
 OS DESCONTOS CONCEDIDOS NÃO INCIDIRÃO NOS PAGAMENTOS REALIZADOS APÓS O VENCIMENTO.
 Caso haja a solicitação para alterar a data do vencimento, a modificação será feita, porém não será concedido o desconto de 5%.
C. SERVIÇO EXTENSIVO OPCIONAL (SEO)
 O SEO em 2017 retornará às suas atividades, para os alunos cujos pais contrataram esse serviço, a partir do dia 30/01/2017
(segunda-feira).
 Durante o recesso escolar (julho) os alunos que estão matriculados no SEO poderão continuar frequentando o Colégio.
 Estarão incluídos no serviço: almoço, lanche/colação, banho, estudo dirigido, esporte coletivo e atividades em salas temáticas.
 O final do turno da tarde será às 18h30min, tendo como tolerância máxima a saída às 19h.
 Os responsáveis que se atrasarem e ultrapassarem o horário de tolerância do SEO pagarão no mês seguinte o valor de R$ 5,00
(cinco reais) para cada minuto excedente.
 O vencimento das parcelas do SEO - fevereiro a dezembro de 2017 - será dia 05 de cada mês, porém o desconto de pontualidade
não é praticado nesse serviço.
 Há divisão dos grupos/turmas por turno:
SEO manhã ......................... Maternal 1 ao Pré Escolar 2 da Educação Infantil, com escolaridade no turno da tarde.
SEO manhã e tarde ............. 1º ano do Ensino Fundamental, com escolaridade no turno da manhã ou tarde.*
SEO tarde ............................ 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, com escolaridade no turno da manhã.
*A partir do ano de 2018, os alunos do Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano), serão matriculados no S.E.O. SOMENTE no turno da tarde.

D. TURMAS ENGLISH PLUS (EP)
 Estas são turmas com um currículo ampliado na língua inglesa, cujas aulas serão ministradas em Inglês, oportunizando à criança
uma vivência intensa com a língua, num avanço progressivo para o bilinguismo até o final do Ensino Fundamental.
 Para as turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, serão 200 minutos semanais em aulas diárias (cinco aulas por
semana). Para a turma do Ensino Fundamental 2 - em 2017, o 6º ano - serão 250 minutos semanais (cinco aulas por semana).
E. TURMAS ENSINO MÉDIO INTEGRAL (2ª E 3ª SÉRIES)
 As turmas de tempo integral do Colégio visam preparar o aluno principalmente para:
o Desenvolver hábitos de estudo e aprofundar conteúdos.
o Ter um desempenho de excelência nas provas do ENEM e vestibulares básicos do Rio de Janeiro (UERJ e PUC,
principalmente).
o Decidir de maneira segura sobre sua vida vocacional e profissional.
o Aplicar seus conhecimentos com sabedoria, ética e solidariedade.
 As características diferenciadas são:
o As disciplinas serão trabalhadas por áreas de conhecimento.
o Filosofia, Sociologia e atualidades também serão trabalhados em palestras e debates, com orientação vocacional e
profissional.
o Farão dois simulados por trimestre, sempre aos sábados pela manhã.
 Entre os requisitos básicos estão:
o Estar devidamente matriculado na série sem nenhuma dívida pedagógica (dependência).
o Permanecer matriculado nessa turma por, pelo menos, dois trimestres letivos inteiros.
F. MUDANÇAS DE TURMA/TURNO
 A migração da turma Regular para turma English Plus deverá acontecer, no máximo, até o último dia do 1º trimestre, sendo
solicitada previamente através de requerimento. Para esta mudança não haverá cobrança de taxa.
 A migração da turma English Plus/Ensino Médio Integral para turma Regular deverá ser solicitada através de requerimento e
pagamento da taxa de R$ 250,00.
 A migração de turma Regular para turma Regular deverá ser solicitada através de requerimento e pagamento da taxa de R$
50,00.

PERGUNTAS FREQUENTES
A. Posso fazer inscrição do Teste de Acesso faltando algum documento mencionado na primeira página?
Não, é imprescindível a entrega de todos os documentos citados.
B. A matrícula pode ser feita sem o Teste de Acesso?
Não, é obrigatório porque nos permite conhecer um pouco o histórico pedagógico da criança/ adolescente.
C.

Preciso agendar para conhecer o Colégio?
Para conhecer o espaço físico não é preciso agendar, pedimos apenas que compareça a Secretaria Geral dentro dos seguintes
horários: 8h30min às 10h30min e 14h15min às 17h. Caso haja interesse em conhecer a Proposta Pedagógica, é necessário agendar
um atendimento com a Equipe Pedagógica.

D. O Teste de Acesso é uma avaliação eliminatória?
Em princípio, não. O Teste de Acesso é uma forma de conhecermos o perfil pedagógico do aluno. Entretanto, se a criança/
adolescente apresentar rendimento muito abaixo do esperado será analisado individualmente para posterior decisão da Equipe
Técnico-Pedagógica. Poderá ser indicado para um reforço através do Plantão Pedagógico, no Fund. 1 ou Monitoria, no Fund. 2 e
Ens. Médio. Para os candidatos à Ed. Infantil, o resultado da avaliação será o desenvolvimento global observado, conforme
expectativas para cada faixa etária. Em último caso, não será indicado para cursar o ano/série em nossa escola.
E.

O Colégio fornece transporte próprio?
Não, hoje o Colégio apenas indica alguns parceiros que já prestam esse serviço a outras famílias.

F.

Como é o ensino religioso no Colégio?
A escola propõe-se a educar seus alunos com base nos preceitos da Bíblia Sagrada. Não há proselitismo religioso. Entendemos
nossa missão como “formar e capacitar indivíduos autônomos e transformadores da sociedade, dentro de uma visão integrada e
integral da educação, centrada na dignidade da pessoa humana e pautada nos princípios cristãos” (Manual da Família). Todos os
alunos participam das aulas de Educação e Ética Cristã, além dos eventos promovidos e dirigidos pela Capelania Escolar.

G. A escola promove “Bolsão”? Quais são formas de conseguir um desconto na anuidade 2017?
Não. A política de desconto estabelecida para 2017 abrange apenas o convênio com a Ordem dos Pastores Batistas e algumas
igrejas da Convenção Batista Carioca. Também é oferecido desconto caso haja matrícula de irmãos. Frisamos que nenhum
desconto é cumulativo.
H. O pagamento da anuidade à vista possibilita algum desconto diferenciado?
Não.
I.

O desconto concedido para o ensino regular é aplicado igualmente na contratação das turmas English Plus/Ensino Médio
Integral?
O desconto máximo que poderá ser praticado nessas turmas é de 10%.

J.

O Colégio oferece atividades extracurriculares no contraturno da escolaridade?
Atualmente, oferecemos apenas Ginástica Rítmica, para alunas de 5 a 12 anos. Estamos planejando inserir outras. Fique atento!

K. As turmas English Plus terão todas as aulas ministradas em inglês?
Não. Somente as aulas da disciplina de Inglês usarão essa metodologia.
L.

O aluno poderá migrar para a turma English Plus/Ensino Médio Integral, caso me interesse posteriormente pela proposta?
Sim, porém isso deverá ser solicitado até o último dia do 1º trimestre, havendo disponibilidade de vagas, seguindo os critérios
dessas turmas e adequando-se ao valor da anuidade da futura turma.

M. O aluno poderá migrar para turma regular, caso não esteja satisfeito com a turma English Plus?
Sim, mediante a disponibilidade da vaga e pagamento da taxa de R$ 250,00. Não haverá devolução dos valores pagos.
N. Como os alunos das turmas que possuem material didático incluso receberão o mesmo?
As orientações para recebimento serão fornecidas na primeira semana de aula pela Coordenação do Segmento.
O. A inclusão do material de Linguagens na 1ª série do EM é volume único como os demais livros?
Não. A reforma da lei para o Ensino Médio prevê um maior aprofundamento na área de Linguagens e Matemática. Estamos
incluindo esse material com o intuito de já preparar nosso segmento para essas mudanças. O material escolhido atende a essa
reforma e aos anseios de novas metas para a melhoria da qualidade do ensino.
DÚVIDAS
Em caso de dúvida entre em contato conosco através do e-mail matriculas2017@batista.br ou telefone (21)2105-0555.
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2016.
Prof.º Alexandre Pascoal Aló da Silva
Prof.º Ana Laura Defáveri de Oliveira Chácara
Diretor do Colégio Batista Shepard
Vice-diretora do Colégio Batista Shepard

