LOCAL, HORÁRIO E PERÍODO DE MATRÍCULA
Local: Secretaria Geral do Colégio Batista Shepard, Casa Administrativa (Alameda).
Horário: 8h às 17h.
Período de matrículas: As inscrições terão início no dia 13/11/2017 e se encerrarão quando atingirmos o limite de vagas disponíveis em
cada série, não ultrapassando o dia 28/04/2018 para matrícula inicial e imediata.
INVESTIMENTO ANUAL E INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Verifique no ANEXO os valores da anuidade, disponibilidade de horários por curso e o nº mínimo de alunos para formação da turma.
ETAPAS DO PROCESSO DE ADMISSÃO
1. Preenchimento da Inscrição para Admissão 2018.
O responsável deverá preencher a Inscrição para Admissão 2018 no site do Colégio (www.batista.br). Após o envio das informações,
a Secretaria Geral realizará contato para informar data e horário do Teste de Acesso (TAS), conforme disponibilidade de vagas. Este
contato será realizado em até 48h úteis, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, conforme descrição abaixo:
a. Três tentativas via contato telefônico;
b. Uma tentativa via e-mail, aguardando resposta em até 24h úteis.
Observação: Será feita análise do CPF do possível responsável financeiro. Não pode haver restrição no CPF do mesmo.
2. Realização do Teste de Acesso (TAS).
O tipo do Teste dependerá do grupo/ano/série de ingresso do aluno, conforme detalhamento:
Maternal 1

Maternal 2 ao 1º Ano do EF

2º ao 5º Ano do EF

6º ano EF a 3ª Série do EM

Entrevista da Orientação
Educacional com o candidato e
responsáveis.

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

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.

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 antecedência mínima de 24h.
3. 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, nas mesmas
condições do item “A”, para comunicar o resultado do TAS. Em alguns casos, poderá ser solicitada mais uma entrevista com os
responsáveis. O candidato classificado terá sua vaga assegurada até 05 (cinco) dias úteis após a entrega do resultado do TAS.
4. Efetivação da matrícula do candidato.
Será necessária a presença dos responsáveis financeiro e pedagógico na Secretaria Geral, para os seguintes procedimentos:
a. Entrega de documentos necessários.
Documentos

*
*
*
*
*
*
*
*
**
**
**
**
*
*

RG do(s) contratante(s) - original e cópia
CPF do(s) contratante(s) - original e cópia
Comprovante de residência do(s) contratante(s) - original e cópia
Certidão de nascimento do aluno - original e cópia
RG do Aluno
Foto 3x4 do aluno
Declaração de Escolaridade
Boletim atualizado
Histórico Escolar
Atestado médico para Atividades Físicas
Atestado médico com especificação do tipo sanguíneo e o fator RH
Cartão de Vacinação.
Em caso de pais separados, regularização de guarda.
Em caso de candidato portador de necessidade educacional especial, parecer
técnico explicitando as necessidades específicas e adaptações necessárias.

Maternal 1 ao
Pré-Escolar 1

Pré-Escolar 2 ao
1º ano (EF)

2º ano (EF) a
3ª série (EM)

X
X
X
X
---X

X
X
X
X
---X

X
X
X
X
X
X

X
------X
X
X
X

X
------X
X
X
X

X
X
X
X
X
---X

X

X

X

*Indispensáveis para concretização da matrícula.
**Entrega obrigatória em até 45 (quarenta e cinco) dias após a matrícula, de acordo com Deliberação CEE 340/2013.
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b. Assinatura e rubrica nos documentos contratuais.
 Ficha Cadastral do Aluno;
 Edital de Matrícula 2018;
 Duas vias do contrato preenchidas e assinadas pelo(s) contratante(s);
 Termo aditivo e documentação comprobatória, em caso de desconto por meio de convênio.
c. Pagamento.
Em seguida, o responsável deverá efetuar o pagamento, conforme discriminação:
Segmento
Escolaridade
(todas as turmas)
Serviço Extensivo
Opcional (S.E.O.)

Valor
Matrículas feitas até o dia 08/12/2017: Antecipação parcial de R$400,00.
Matrículas feitas após o dia 11/12/2017: Antecipação integral da
primeira parcela da anuidade, de acordo com a contratação.
Taxa de adesão de R$ 250,00, independente do dia em que a matrícula
for realizada.

Observação
Antecipação parcial: este valor
será descontado na primeira
parcela da anuidade 2018.
O valor NÃO será descontado na
primeira parcela da anuidade
2018, 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, a matrícula poderá ser cancelada até 05/01/2018, com solicitação de ressarcimento total do valor
investido. Após essa data, o valor a restituir será analisado, levando em consideração os custos administrativos.
IDADES DE REFERÊNCIA PARA MATRÍCULA
 Maternal I .......... 2 anos completos até 30/04/2018.
 Maternal II ......... 3 anos completos até 30/04/2018.
 Pré-Escolar 1 ...... 4 anos completos até 30/04/2018.
 Pré-Escolar 2 ...... 5 anos completos até 30/04/2018.
 1º ano EF ........... 6 anos completos até 31/12/2018 (tendo cursado dois anos no Pré-Escolar).
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
1. Período letivo
 29/01 ................. Início das atividades no SEO
 05/02 ................. Início do ano letivo para ALUNOS NOVOS
 06/02 ................. Início do ano letivo para ALUNOS ANTIGOS
 16 a 27/07 ......... Recesso
 07/12 ................. Último dia letivo do 2º Segmento
 08/12 ................. Último dia letivo do 1º Segmento
 21/12 ................. Último dia de atividades no SEO
2. Financeiro
a. Os boletos das parcelas serão enviados mensalmente às residências dos responsáveis financeiros via Correios.
b. Os pagamentos das parcelas de fevereiro a dezembro devem ser feitos exclusivamente na rede bancária, por motivo de
segurança.
3. Política de descontos
a. Pontualidade: para pagamentos até o dia 5 de cada mês, desconto de 5%.
b. Todos os descontos concedidos serão válidos somente a partir da segunda parcela.
c. Nenhum desconto incidirá nos pagamentos realizados após o dia 5 de cada mês.
d. Caso haja a solicitação para alterar a data do vencimento, a modificação poderá ser feita, porém não serão concedidos
quaisquer espécies de descontos.
4. Serviço Extensivo Opcional - SEO
a. Estarão incluídos no serviço: almoço, lanche/colação e banho; estudo dirigido; iniciação esportiva; atividades de dramatização,
musicalização infantil, recontagem criativa de histórias, acesso aos espaços: Aprender é legal; Luz, Câmera e Ação; Sala de
Leitura; Sala de Música; Brincaderia, Ateliê de artes, piscina e quadras.
b. O final do turno da tarde será às 18h30min, tendo como tolerância máxima a saída às 19h.
c. Os responsáveis que se atrasarem e ultrapassarem o horário de tolerância do SEO (independente da contratação) pagarão no
mês seguinte o valor de R$ 5,00 (cinco reais) para cada minuto excedente.
d. Há a possibilidade de um serviço personalizado, conforme tabela de valores no ANEXO.
e. Para este serviço, não há recesso em Julho.
f. Os alunos deverão ser matriculados conforme divisão dos grupos por turno:
 Educação Infantil: Escolaridade no turno da tarde e SEO no turno da manhã.
 Ensino Fundamental 1: Escolaridade no turno da manhã e SEO no turno da tarde.
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5. Turmas English Plus (Ep) - Ensino Bilíngue
a. 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.
b. Para a turma do 6º ano do Ensino Fundamental 2, serão 350 minutos semanais (sete aulas por semana).
c. O valor da anuidade da turma EP já inclui o material de Inglês (livros e acesso à Plataforma Digital).
6. Turma Ensino Médio Integral (3ª série)
a. Esta turma visa preparar nosso aluno principalmente para:
 Ter um desempenho de excelência nas provas do ENEM e vestibulares básicos do Rio de Janeiro (UERJ e PUC,
principalmente);
 Desenvolver hábitos de estudo e aprofundar conteúdos;
 Decidir de maneira segura sobre sua vida vocacional e profissional;
 Aplicar seus conhecimentos com sabedoria, ética e solidariedade.
b. As características diferenciadas são:
 As disciplinas serão trabalhadas pelas áreas de conhecimento;
 Filosofia, Sociologia e atualidades também serão trabalhadas em palestras e debates;
 Acompanhamento com orientação vocacional e profissional;
 Dois simulados por trimestre, sempre aos sábados pela manhã.
c. Entre os requisitos básicos estão:
 Estar devidamente matriculado na série sem nenhuma dívida pedagógica (dependência);
 Manter postura reconhecidamente exemplar, com recomendações de, pelo menos, três professores do Ensino Médio;
 Permanecer matriculado nessa turma por, pelo menos, dois trimestres letivos inteiros.
7. PSI - Processo Seletivo de Informação
a. O Processo Seletivo de Informação é uma metodologia única, inovadora e diferenciada, que trabalha com as disciplinas de
Português e Matemática. Foi criada principalmente para os que desejam aprender a aprender de modo permanente e eficiente,
além daqueles que possuem déficit de atenção.
b. É recomendado para alunos a partir dos 11 anos de idade (6° ano do Ensino Fundamental). Totalmente informatizado, o PSI
permite o acompanhamento da progressão do aluno pelos pais, responsáveis e coordenadores de escola.
c. O sistema disponibiliza gráficos e relatórios, mediante login e senha, inclusive para profissionais como psicólogos,
psicopedagogos, fonoaudiólogos e outros que acompanham o aluno.
8. Mudanças de Turma/Turno
a. A migração da turma Regular para turma English Plus/Ensino Médio Integral 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, porém
será cobrada a diferença das parcelas retroativas.
b. 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.
c. A migração de turma Regular para turma Regular deverá ser solicitada através de requerimento e pagamento da taxa de R$
50,00.
PERGUNTAS FREQUENTES
1. Preciso agendar para conhecer o Colégio?
Caso haja interesse em conhecer a Proposta Pedagógica e o espaço físico no mesmo dia, é necessário agendar um atendimento com
a Equipe Pedagógica. Porém, se desejar apenas conhecer o espaço físico e marcar para outro dia com a Equipe Pedagógica,
solicitamos que compareça a Secretaria Geral dentro dos seguintes horários: das 8h30min às 10h30min e das 14h15min às 17h.
2. Posso fazer a matrícula faltando algum documento mencionado na primeira página?
É imprescindível a entrega dos documentos obrigatórios para o ato da matrícula a fim de regularizar a vida escolar do aluno.
3. A matrícula pode ser feita sem o Teste de Acesso?
A realização do TAS é obrigatória, pois nos permite conhecer a bagagem pedagógica da criança/ adolescente.
4. O Teste de Acesso é uma avaliação eliminatória?
Em princípio, não. O Teste de Acesso é uma forma de conhecermos um dos aspectos do perfil pedagógico do aluno. Entretanto, se a
criança/ adolescente apresentar rendimento muito abaixo do esperado, esse resultado será analisado individualmente para
posterior decisão da Equipe Técnico-Pedagógica. O aluno poderá ser indicado para um reforço escolar externo na(s) disciplina(s) em
que apresentou esse resultado. No caso dos alunos do Fundamental 2 e Ensino Médio, oferecemos o serviço do PSI - Processo
Seletivo de Informação e a Monitoria. Para os candidatos à Educação Infantil, o resultado da avaliação será o desenvolvimento
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global observado, conforme expectativas para cada faixa etária. Em último caso, o aluno não será indicado para cursar o ano/série
em nossa escola.
5. O Colégio fornece transporte próprio?
Não, porém hoje o Colégio indica alguns prestadores que já proporcionam esse serviço a famílias da escola.
6. 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.
7. A escola promove “Bolsão”? Quais são formas de conseguir um desconto na anuidade 2018?
A política de desconto estabelecida para 2018 abrange os filhos de ex-alunos, o convênio com a Ordem dos Pastores Batistas e
igrejas da Convenção Batista Carioca. Também é oferecido desconto caso haja matrícula de irmãos. Frisamos que nenhum desconto
é cumulativo e renovável automaticamente.
8. O Colégio oferece atividades extracurriculares no contraturno da escolaridade?
Atualmente, oferecemos Ginástica Rítmica, para alunas de 5 a 12 anos. Além disso, temos alguns parceiros cujas atividades
esportivas funcionam em nosso espaço físico: Judô, Jiu-Jitsu e Muay Thay (Academia Arashi Ryu), Vôlei (EVB - Escola de Vôlei
Bernardinho) e Futebol (Escolinha do Flamengo - Celta), com descontos exclusivos para alunos do Batista Shepard.
9. O ensino bilíngue significa que as turmas English Plus terão todas as aulas ministradas em inglês?
Somente as aulas da disciplina de Inglês usam a metodologia de imersão diária. O ensino bilíngue é caracterizado pelo aumento da
proficiência em uma segunda língua.
10. 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%.
11. O aluno poderá migrar para a turma English Plus/Ensino Médio Integral, caso se interesse posteriormente pela proposta?
Sim, porém 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.
12. O aluno poderá migrar para turma English Plus para a turma regular?
Sim, mediante a disponibilidade de vaga e pagamento da multa de R$ 250,00. Não haverá devolução dos valores pagos.
13. 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.
14. O material incluso da 1ª e 2ª séries do EM é volume único?
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 através do e-mail secretaria@batista.br ou telefone (21)2105-0555.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2017.
Prof.º Alexandre Pascoal Aló da Silva
Diretor do Colégio Batista Shepard

Prof.º Ana Laura Defáveri de Oliveira Chácara
Vice-diretora do Colégio Batista Shepard
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