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O primeiro passo  para o futuro do seu filho começa com a escolha de uma Escola 

que dará a ele suporte para toda a vida. 

  

Guarapari, 21 de outubro de 2020. 

Senhores Pais / Responsáveis: 

 Fiéis aos objetivos educacionais de fazermos um ensino de qualidade, buscamos dar 

aos nossos alunos os conhecimentos necessários ao seu desenvolvimento intelectual e os 

valores que os tornarão cidadãos honestos. 

Sempre buscando a inovação, aliamos nosso trabalho ao avanço tecnológico com o uso 

de chromebooks, tablets, lousa digital, óculos de realidade virtual e laboratório de informática. 

Essa é uma das razões pelas quais temos merecido a confiança da comunidade de 

Guarapari em colocar seus filhos em nossa Escola. 

    Criamos um período de matrícula, a fim de darmos um atendimento especial aos novos 
Pais e Alunos: 

✓ De 03 a 13 de NOVEMBRO /2020, no horário de 8 às 11h e 13 às 17horas. 

✓ Os valores referentes à anuidade/2021 estão disponíveis na secretaria da 
Escola. 

✓ As anuidades poderão ser divididas em 13, 12 e 11 parcelas, sendo que a 
primeira parcela deverá ser paga no ato da matrícula, em dinheiro ou cheque. 
No plano 12  poderá ser deixado um cheque pré-datado para 05/01/2021. 

✓ O início do ano letivo de 2021 está previsto para 01 de fevereiro. 

     Os documentos necessários para matrícula estão abaixo discriminados: 

• Cópia da Certidão de Nascimento 

• Declaração da Escola de Origem 

• Certificado de Quitação 

• Cópia do CPF e Identidade dos Responsáveis 

• Declaração da Caderneta de Vacinação atualizada 
 

• Comprovante de endereço com CEP atualizado 

Obs.: O horário de aula do Ensino Fundamental das séries iniciais (do 1º ano ao 5º ano) é das 
13 às 17h30min e das séries finais (do 6º ano ao 9º ano) é  das 7h às 11h30min 

Atenciosamente, 

 A Direção da Escola  


