VALORES PARA 2021
Educação Infantil até o jardim II
Maternal I e II (alunos de 1 ano e 8 meses até 3 anos completados até março)
- R$ 880,00 Período Pedagógico apenas de Tarde: Das 13:00 às 18:30 hs.
Jardim I ao Jardim II (alunos de 4 anos até 5 anos completados até março)
- R$ 980,00 — Com inglês e computação
Período Pedagógico apenas de Manhã: Das 07:30 às 13:00 hs.
- Música e Educação Física para todas as idades.
Taxa de material: anual, paga em Março + ou - R$ 500,00 - a vista ou (3x )
Livros didáticos adquiridos no site da editora com 20% de desconto(verificar no site do Colégio)
Curso de férias: 3 semanas em Julho de meio-período.
*Dezembro e janeiro *não tem
Fim das aulas: 2ª semana de dezembro.
Ensino Fundamental 1 - do 1º ao 5º ano
Período Pedagógico de Manhã : das 08:00 às 12:40 hs -R$ 980,00
- com Música, Educação Física e Inglês no currículo escolar.
Taxa de material: anual, paga em Março R$ 500,00 a vista ou (3x )
Livros didáticos adquiridos no site da editora com 20% de desconto. (verificar no site do Colégio)
Curso de férias: 3 semanas em Julho de meio-período.
*Dezembro e janeiro *não tem
Fim das aulas: 2ª semana de dezembro. (para alunos integral, meio-período termina em novembro)
Meio—integral - R$ 1500,00 com almoço
Das 07:30 às 15:00 horas (para ensino fundamenta + Jardim 1 e 2l)
Das 10:00 às 18:30 horas. (somente Maternal)
Integral - R$ 1900,00 com almoço
Das 7:30 às 18:30 horas – período pedagógico infantil será a tarde, fundamental de manhã.

• Trazer lancheira em todos os períodos
• Cursos extras : ballet, futebol, kung Fu, natação (convênio na academia Oficina de Saúde), dança de
ritmos musicais (axé ) e projeto aulas de conversação em inglês.
Os valores serão informados apenas se o curso tiver um mínimo de 5 alunos por turma no ano
UNIFORME: Lécio ou Karen 56315150

Contato: Bete – Diretora – WhatsApp: 11-999900414

