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 São José-SC, 22 de outubro de 2015. 
 

Colégio Paulo Freire com Ensino Bilíngue 
    
 Senhores pais e/ou responsáveis, 
  

Aproveitamos a mesma alegria da recente comemoração dos nossos 18 anos de história, 
comprometimento, transformação e referência em educação na Grande Florianópolis, para socializar 
uma excelente novidade: a partir de 2016 nosso Colégio terá Ensino Bilíngue, com certificação pela 
rede internacional Excellent Global, para as turmas do 9º Ano ao Terceirão, dentro da grade 
curricular e sem custos extras nas mensalidades.   

 
A Empresa Excellent Global é uma conceituada rede internacional de ensino de idiomas, que 

atua há mais de 21 anos, com sistema exclusivo de ensino e material único em todo o mundo. Possui 
tecnologia aplicada ao aprendizado, 150 vezes mais rápida que a convencional e de fácil assimilação.  

 
O método Excellent Global para ensino de idiomas foi desenvolvido baseado na filosofia 

Japonesa KAIZEN, que significa melhoria constante. O curso é diferenciado por trabalhar com a 
Metodologia “Não Linear” e difere-se das escolas tradicionais, pois é baseado no aprender a ouvir, na 
fala e na conversação, seguindo todos os preceitos do aprendizado tão natural quanto de uma criança. 
Primeiro ela aprende a ouvir e falar e, depois, a ler e escrever.  

Nesta metodologia o educando começa a falar desde a primeira aula. Assim que domina uma 
habilidade é desafiado com outra mais complexa.  

 
Aqui no Colégio, serão contemplados os conteúdos curriculares da disciplina de Inglês e os 

referentes aos vestibulares públicos e outras avaliações nacionais, como o ENEM. Os educandos 
receberão certificação com a medição reconhecida como OPI (avaliação de proficiência) válida também 
nos EUA. Ou seja, os pais de nossos educandos não necessitarão mais investir em ensino 
extracurricular para a língua inglesa. 

 
TESTE DE PROFICIÊNCIA INTERNACIONAL - Credenciado TOIEC e TOEFL para a 

aplicação de testes internacionais: Os educandos serão preparados para a realização desses testes e 
poderão requerer, caso desejem ter o certificado internacional que é aceito em mais de 250 
Universidades/Faculdades dos Estados Unidos. 

 
Neste ano já estamos oportunizando uma prévia do curso nas turmas do Ensino Médio, em 

horário curricular. 
Acompanhe o sucesso, pelo depoimento do educando Lucas Peixer, do Terceirão: 
 
 “Estou cursando Inglês com o professor Fábio, que utiliza o método Excellent Global, e está 

sendo uma experiência única! O ensino é muito diferente e avançado, o aprendizado está sendo muito 
mais fácil e rápido do que eu esperava. Estou muito satisfeito com o resultado! O professor é muito bom 
e tem uma dinâmica de ensino incrivelmente boa. Eu aprovo e indico o ensino Excellent Global!” 

 
Esperamos que toda a nossa comunidade escolar aproveite ao máximo mais este diferencial que 

estamos propiciando! 
                                         
     

                       A Direção 
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Circular nº 033/2015             
Ref.: Matrícula–2016 
         
     
 Senhores pais e/ou responsáveis, 
  
     Comunicamos que estão abertas as MATRÍCULAS para educandos novos e REMATRÍCULAS, para o 
ano letivo de 2016, conforme abaixo.     
                                         
 
1. Cursos oferecidos e Horários de aula 
 

Modalidade de Ensino Turno matutino Turno vespertino 

Educação Infantil (Inf 1 ao Inf 5)  08h às 12h (exceto Inf 1) 13h30min às 17h30min 

Anos Iniciais EF (1º ao 5º Ano)  07h45min às 12h 13h30min às 17h45min 

Anos Finais EF (6º ao 9º Ano)  07h40min às 12h10min 13h30min às 18h 

Ensino Médio - 1ª e 2ª Séries  07h30min às 12h20min e  
 Ed. Física no contra turno 

 - 

Ensino Médio – Terceirão  07h30min às 12h20min – 2ª a 6ª 
 13h30min às 18h – 2ªs-feiras 
 13h30 às 15h30min – 4ªs-feiras e 
 Ed. Física no contra turno 

-  

 
 
2. Período Integral - Será oferecido o Período Integral para crianças de 4 a 7 anos. 
 
3. Início das aulas - Infantil 1 ao Terceirão - 15 de fevereiro de 2016. 
 
4. Documentos necessários para a efetivação da rematrícula (educandos que já estudam no 
Colégio): 
 
Educação Infantil ao Ensino Médio: 
 Fotocópia do cartão de vacina, caso haja alguma alteração em relação ao anteriormente apresentado 
ou a justificativa médica (Lei n°. 10.196 de 24/07/96); 
 
 
5.  Documentos necessários para a efetivação da matrícula (educandos novos)  
     Informações na nossa Central de Matrículas ou no Site: www.colegiopaulofreiresj.com.br 
 
 
6. Garantia de vaga  
      O Colégio garantirá a vaga para o ano letivo de 2016 a todos os seus educandos que efetivarem a 
rematrícula até o dia 10/11/2015.  Findo este prazo, as vagas remanescentes serão disponibilizadas para 
educandos novos. Para efetivação da rematrícula é necessário que as parcelas de 2015 estejam 
quitadas, o que poderá ser feito com cheques pré-datados.  
 

http://www.colegiopaulofreiresj.com.br/
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77..  Valores dos Serviços Educacionais e Material Didático 2016                    

  
 (*) - O valor não inclui o material de Espanhol, para 6º ao 9º Ano e Inglês, para 9º Ano ao Terceirão, cuja 
aquisição será em separado. 
A anuidade acima inclui o Seguro contra Acidentes Pessoais e o Atendimento em Emergências Médicas, 
ao educando, pelas empresas designadas pelo Colégio. 
Será concedido desconto progressivo de 5% para cada irmão a ser matriculado/rematriculado, a partir da 
2ª parcela.    
 

8. No ato da efetivação da matrícula/rematrícula serão cobradas                   

 Primeira parcela da anuidade 2016 - R$300,00  
 Segunda e terceira parcelas da anuidade  2016 – cheques pré–datados para 05/01 e 05/02/2016.     
As demais parcelas, com vencimento no dia 05 de cada mês, serão pagas via boleto bancário.  
 
9.  Material para projetos – Educação Infantil e Anos Iniciais (1º ao 5º Ano) 

      Será cobrado, juntamente com a parcela de fevereiro, o valor abaixo, destinado à aquisição do 

material a ser utilizado nos projetos (parcela anual) 

 Educação Infantil: R$ 260,00  

 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental: R$ 245,00 
Nas taxas acima não se inclui o material de uso individual, cuja lista será disponibilizada no ato da 
matrícula/rematrícula. 
 
10.  Horário do expediente para atendimento de matrícula/rematrícula - De segunda a sexta-feira, 
das 7h30min às 19h. 
 
  Outras informações poderão ser obtidas na nossa Central de Matrículas, Site do Colégio ou pelos 
telefones 3035–1515 / Whatsapp 8418-0033 (somente para informações sobre matrículas). 
 

 
                       A Direção 

Modalidades de       
Ensino 

Anuidade 
Desconto pontualidade para pagamento 

até o vencimento 
Material didático e agenda 

escolar 

Infantil matutino 

 Infantil 2 ao 5 

1 X R$ 300,00 

12 X R$ 612,67 

(R$ 7.652,04) 

1 X R$ 300,00 

12 X R$ 524,00 

(incluído desconto promocional de 10%) 

Infantil 1 e 2 -  Agenda 

escolar: R$ 38,00. 

Infantil 3 ao 5: Agenda escolar 

mais mat.didático:  3X 

R$66,00 – março a maio 

Infantil vespertino 

Infantil 1 ao 5 

1 X R$ 300,00 

12 X R$ 612,67 

(R$ 7.652,04) 

1 X R$ 300,00 

12 X R$ 582,00 

Infantil 1 e 2 -  Agenda 

escolar: R$ 38,00. 

Infantil 3 ao 5: Agenda escolar 

mais mat.didático:  3X 

R$66,00 – março a maio 

Fundamental I 

1º ao 5º Ano 

1 X R$ 300,00 

12 X R$ 612,67 

(R$ 7.652,04) 

1 X R$ 300,00 

12 X R$ 582,00 

9 X  R$ 91,00 

março a novembro 

Fundamental II 

6º ao 9º Ano 

1 X R$ 300,00 

12 X R$ 708,46 

(R$ 8.801,52) 

1 X R$ 300,00 

12 X 673,00 

 

9 X R$ 107,00 (*) 

março a novembro 

 

Ensino Médio 

1ª e 2ª Séries 

1 X R$ 300,00 

12 X R$ 806,36 

(R$ 9.976,32) 

1 X R$ 300,00 

12 X 766,00 

9 X  R$ 112,00 (*) 

março a novembro 

 

Terceirão 

1 X R$ 300,00 

12 X R$ 855,84 

(R$ 10.570,08) 

1 X R$ 300,00 

12 X R$ 813,00 

9 X  R$ 128,00 (*) 

março a novembro 

 


