Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2020.

“Para Deus, tudo é possível.”
Santo Antonio Maria Zaccaria

Ilmos. Srs.
Pais e/ou Responsáveis

Prezados Senhores,
Encaminhamos informações importantes sobre o encerramento do ano letivo, resultados, renovação de
matrícula e início das aulas em 2021.

E NCERRAMENTO ANO LETIVO DE 2020
Segmentos
Educação Infantil
Ensino Fundamental Anos Iniciais (do 1º ao 5º ano)
Ensino Fundamental Anos Finais (do 6º ao 9º ano)
Ensino Médio

Data último dia de aula
18/12/2020
18/12/2020
17/12/2020
17/12/2020

R ECUPERAÇÃO E RESULTADOS DE 2020
 O sistema estará com o acesso bloqueado ao boletim on-line para os alunos e responsáveis, durante
os conselhos de classe e as avaliações da recuperação final (nos dias 17 e 18/12/2020 e de 19 a
23/12/2020).
 Resultado da 3ª Etapa: no dia 18/12/2020, o boletim on-line estará com o acesso liberado nos
horários abaixo.
Segmentos
Ensino Fundamental Anos Iniciais (do 1º ao 5º ano)
Ensino Fundamental Anos Finais (do 6º ao 9º ano)
Ensino Médio

Horários
17h30
14h
14h
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 Datas da recuperação final.
Segmentos
Ensino Fundamental Anos Iniciais (do 2º ao 5º ano)
Ensino Fundamental Anos Finais (do 6º ao 9º ano)
Ensino Médio

Datas das avaliações
21, 22 e 23 de dezembro
19, 21 e 22 de dezembro
19, 21 e 22 de dezembro

 Resultado após a recuperação final: no dia 23/12/2020 o boletim on-line estará com o acesso
liberado nos horários abaixo.
Segmentos
Ensino Fundamental Anos Iniciais (do 1º ao 5º ano)
Ensino Fundamental Anos Finais (do 6º ao 9º ano)
Ensino Médio

Horários
17h30
10h
10h

M ATRÍCUL AS 2021
As matrículas para 2021 serão on-line. É imprescindível a leitura atenciosa das informações a seguir.
O procedimento da matrícula on-line deverá ser realizado pelo site www.colegiosaopaulobh.com.br
clicando em:
 Área do aluno.
 Aluno On-line.
 Ao acessar o sistema, serão solicitados login e senha. Em ambos os campos, digite o número de
matrícula do aluno e clique no botão verde
 Ao entrar no perfil do aluno, clicar na bonequinha

(no campo superior, à direita) e, em seguida,

clicar em “Matrícula on-line”.
 Primeira tela: Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Ao fim da leitura, clicar em
“Concordo” e, em seguida, clicar em “Prosseguir com a Matrícula on-line”.
 Segunda tela: informações/dados somente do aluno.
 Terceira tela: informações do pai, mãe, responsável acadêmico e responsável financeiro.
 Quarta tela: informações sobre a ficha de emergência
 Quinta tela: impressão dos documentos (ler todos os documentos na íntegra):
- Requerimento de matrícula.
- Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
- Ficha de Emergência.
- Termo Aditivo ao Contrato.
- Boleto bancário (observem as instruções para o pagamento do boleto).
Obs.: em alguns casos, será necessário liberar o pop-up para gerar os documentos para a
impressão. Imprimir a página da assinatura dos documentos, assinar, tirar uma foto para que,
na próxima tela, possa enviar digitalmente.
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 Sexta tela (novidade): inserir as fotos para gerar a autenticação digital (código HASH) dos
documentos. Desta forma, iremos autenticar internamente os documentos recebidos no ato do
envio. O responsável financeiro irá receber um e-mail com a chave criptografada e exclusiva de cada
imagem inserida.
O responsável financeiro deverá inserir os documentos fotografados ou digitalizados (em
formato de imagem JPG - JPEG - PNG - BMP - GIF - TIFF):
- Requerimento assinado (somente a página da assinatura).
- Contrato assinado (somente a página das assinaturas).
- Ficha de Emergência assinada.
- Termo Aditivo ao Contrato assinado (somente a página das assinaturas).
- CPF do responsável financeiro.
- Comprovante de residência do responsável financeiro (com data recente, podendo ser de
água, luz ou IPTU).
- Carteira de Identidade (frente) do responsável financeiro.
- Carteira de Identidade (verso) do responsável financeiro.
Obs.: todos os campos têm que ter imagem anexa para prosseguir com a matrícula.
 Sétima tela: fim do processo de Matrícula On-line.

I MPORTANTE
 Este processo deverá ser feito obrigatoriamente em um computador, não poderá ser feito pelo
celular, tablet ou aplicativo.
 Todos os campos das telas acima devem ser atualizados, substituídos e/ou preenchidos.
 Se o campo/informação que deseja corrigir estiver bloqueado, gentileza procurar a secretária do colégio.
 Imprimir, assinar os documentos, tirar e inserir a foto para autenticação digital e quitar o boleto
bancário da 1ª parcela da anuidade de 2021.
 Atenção especial para os campos de e-mail, uma vez que, estes endereços eletrônicos serão
utilizados também na comunicação entre escola/família.
 O nome do responsável legal (pai, mãe ou outra pessoa que responderá pelo compromisso
assumido com esta instituição) deverá ser indicado no fim da terceira tela. Esse será o segundo
nome que constará no contrato.
 A assinatura do responsável financeiro deverá ser igual à da documentação anexada na sexta tela.
 Em caso de mudança de endereço da residência do aluno, principalmente se não residir com o
responsável financeiro, enviar comprovante de residência com data recente, podendo ser de água,
luz ou IPTU, para o e-mail secretaria@colegiosaopaulobh.com.br
 Se o aluno tiver RG e CPF, anexar uma cópia e enviar para o e-mail secretaria@colegiosaopaulobh.com.br
 Somente os alunos devidamente matriculados poderão frequentar as aulas.
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 Apenas o pagamento do boleto não constitui a conclusão do processo de matrícula.
 O pagamento da primeira parcela da anuidade deverá ser pago à vista, somente através do boleto
bancário. Em caso de parcelamento no cartão de crédito, com acréscimo, procurar o Setor
Financeiro do colégio.

P ERÍODO DA M ATRÍCUL A
De 14 de dezembro até 18 de dezembro para os alunos:
- que têm pontuação acima de 60% das notas em todos os componentes curriculares;
- cujo responsável financeiro esteja adimplente com as 12 parcelas da anuidade de 2020;
- sem impedimento na secretaria do colégio.

De 21 a 23 de dezembro para os alunos:
- aprovados em todos os componentes curriculares;
- cujo responsável financeiro esteja adimplente com as 12 parcelas da anuidade de 2020;
- sem impedimento na secretaria do colégio.

De 4 a 8 de janeiro de 2021 para os alunos:
- aprovados, após recuperação final, em todos os componentes curriculares;
- cujo responsável financeiro esteja adimplente com as 12 parcelas da anuidade de 2020;
- sem impedimento na secretaria do colégio;
- reprovados autorizados pela direção.
Observação: de 24/12/2020 a 03/01/2021, estaremos em recesso escolar. No período de 4/1 a
29/1/2021, o atendimento administrativo ocorrerá das 8h às 12h e das 13h às 17h.

I MPORTANTE
 O responsável financeiro com débitos anteriores em aberto poderá entrar em contato com o setor
financeiro através de:
- telefone (31) 3253-8400;
- WhatsApp (31) 8287-1160 (das 7h às 15h);
- e-mail: tesouraria@colegiosaopaulobh.com.br
 Após as datas citadas acima, as matrículas estarão sujeitas à existência de vagas.
 A matrícula dos alunos reprovados dependerá da existência de vagas e da autorização da direção.
 A segunda reprovação, conforme o Regimento Escolar, impede a renovação da matrícula neste
estabelecimento.
 A lista do material didático-escolar estará disponível no site da escola a partir de 15/12/2020.
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M ENSALIDADES E SCOL ARES 2021
Segmentos

Mensalidades

Do Maternal ao 2º Período da Educação Infantil

R$ 1.471,86

Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) R$ 1.547,87
Do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental (Anos Finais)

R$ 1.676,16

9º ano do Ensino Fundamental (Anos Finais)

R$ 1.760,50

1ª série do Ensino Médio

R$ 1.831,92

2ª série do Ensino Médio

R$ 1.881,88

3ª série do Ensino Médio

R$ 2.089,99

I NÍCIO DAS A UL AS 2021
Segmentos

Turma/Ano/Série

Datas

Maternal II e III; 1º e 2º Períodos

2 de fevereiro de 2021

Ensino Fundamental (Anos Iniciais)

Do 1º ao 5º ano

1º de fevereiro de 2021

Ensino Fundamental (Anos Finais)

Do 6º ao 9º ano

1º de fevereiro de 2021

Ensino Médio

Da 1ª à 3ª série

1º de fevereiro de 2021

Educação Infantil

T URNO DAS A UL AS
Segmento
Educação Infantil
Ensino Fundamental
(Anos Iniciais)
Ensino Fundamental
(Anos Finais)

Turma/Ano
Maternal II e III,
1º e 2º Períodos

Turno
Tarde

Do 1º ao 5º ano

Tarde

Do 6º ao 9º ano

Manhã

1ª série
Ensino Médio
2ª e 3ª série

Manhã
Dias da semana:
segunda a sexta-feira

À tarde
Dia da semana:
segunda-feira

AVALIAÇÕES

À tarde
Manhã
À tarde
Dia da semana:
Dias da semana:
Dias da semana:
sexta-feira
segunda a sexta-feira segunda e quarta-feira

Observações
 O aluno deverá ter pontualidade nos horários das aulas/atividades, pois é um fator indispensável no
processo de ensino-aprendizagem.
 Os alunos do 9º ano terão avaliações nas quintas-feiras, conforme calendário entregue nas etapas
letivas, no turno da tarde.
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U NIFORME
 O uso do uniforme oficial do colégio é OBRIGATÓRIO.
 O aluno só poderá participar das atividades escolares devidamente uniformizado.
 O uniforme oficial do colégio (com a logo da escola) consiste em: blusa diária; agasalho tactel ou
moleton, calça tactel ou helanca; bermuda tactel ou helanca.
 Para as aulas de Educação Física: meninos – blusa regata, bermuda tactel; meninas – blusa regata e
calça legging ou de helanca.
 O calçado deverá ser tênis de cor(es) neutra(s). Não será permitido o uso de sandálias, chinelos,
sapatos de borracha ou plástico, por exemplo, tipo Croc.
 O aluno poderá utilizar calça ou bermuda jeans (sem desfiado ou bordado).
 Importante - Conforme já praticado, relembramos que NÃO será permitida a entrada de alunos com
agasalho que não seja o exigido pelo colégio.
 As blusas de eventos do colégio só serão permitidas durante determinados períodos.
 Os uniformes estão disponíveis para apreciação e venda nos seguintes endereços:
 BruDan: Rua Conde de Linhares, 1071/ Loja 14 – Bairro Cidade Jardim
Tel.: 3296-1288 / 2512-1288
 Bikas: Rua Lavras, 188 – Bairro São Pedro
Tel.: 3289-1000 / 32989-1006 / 98525-1010

D EPARTAMENTO F INANCEIRO
O pagamento dos boletos referentes às parcelas da anuidade deve ser feito, exclusivamente, em
agências bancárias ou em estabelecimentos autorizados.

S EGURO E DUCACIONAL
O Colégio São Paulo oferece, gratuitamente, aos seus alunos o seguro escolar.
O seguro de acidentes da Univida Seguros é voltado para a proteção e segurança do aluno, destinado ao
atendimento médico-hospitalar em caso de acidente pessoal dentro e fora da escola. Quando
necessário, ligue 0800 787 1022.

T RANSPORTE E SCOL AR
A escola não credencia ou mantém qualquer relação comercial ou contratual com os transportadores,
portanto a responsabilidade pela contratação é exclusiva dos pais/responsáveis.
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I NFORMAÇÕES I MPORTANTES
 Escaninhos: os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio deverão limpar/recolher
todo material do escaninho até o dia 23/12/2020. Para utilização em 2021, aguardar informações no
início do ano letivo.
 Calendário escolar 2021 com as datas letivas e eventos: estará disponível na agenda escolar e no site
do colégio a partir de 4/1/2021.
 Avaliações: o período das avaliações estará nos cadernos de conteúdos entregues no início de cada
etapa letiva. O aluno que perder alguma avaliação deverá entregar a justificativa à coordenação em
até 48 horas após a data de realização da prova. Verificar as regras no manual do aluno.
 Carteirinha estudantil: é de uso obrigatório, pois visa à segurança de toda a comunidade educativa.
 Aparelhos eletrônicos: o colégio não autoriza a utilização de telefones celulares ou de aparelhos
eletrônicos de qualquer natureza durante as atividades escolares, sobretudo em sala de aula, exceto
quando solicitado pelo professor.
 Quando esgotados os esforços no sentido de garantir a boa disciplina escolar ou conforme a
gravidade e reiteração da atitude, de acordo com o Regimento Interno do colégio, podem ser
aplicadas as medidas socioeducativas a seguir: advertência oral; advertência escrita; encaminhamento
ao Serviço de Orientação Educacional e Psicologia (Soep); suspensão temporária; assinatura de termo
de compromisso pelo aluno e pelos responsáveis e cancelamento da matrícula.
 É responsabilidade dos pais o acompanhamento sistemático do desempenho escolar dos filhos. Os
resultados avaliativos são lançados no boletim on-line e estão disponíveis para visualização.
 É dever dos responsáveis pelo aluno acompanhar as circulares impressas e/ou digitais enviadas e/ou
divulgadas no site.
 A família fica comprometida a adquirir todo o material escolar exigido pelo colégio, a fazer com que o
aluno use uniforme completo e cumpra o Regimento Interno, o calendário escolar e os horários
estabelecidos, assumindo a responsabilidade pelas consequências advindas do descumprimento
dessas obrigações.
 Em caso de não comparecimento às aulas, caberá ao aluno fazer contato com os colegas de turma
para se inteirar sobre o conteúdo dado e eventuais agendamentos de atividades avaliativas realizados
pelos professores.
 Por força da lei vigente, o colégio não ministrará qualquer medicamento ao aluno.
 O Colégio São Paulo complementa, por compromisso, a educação oferecida ao aluno pela família.
 A ciência deste documento não dispensa a leitura criteriosa da seção de “Normas e Funcionamento”
do colégio, constante no manual do aluno.

A MPLIANDO O C URRÍCULO E SCOL AR
Com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) o colégio reestruturou o currículo e fez parceria com
empresas que já trabalham com as seguintes metodologias de aprendizagem:
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 Mind Lab
Fundada em Israel em 1994, a Mind Lab é líder mundial em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias
educacionais inovadoras para o aprimoramento de habilidades e competências cognitivas, sociais,
emocionais e éticas. Com a proposta de trabalhar o desenvolvimento humano para uma vida mais
harmônica e feliz, essa metodologia amplia os potenciais de aprendizagem de crianças e adolescentes,
com a utilização de jogos de raciocínio que provocam a vivência de situações do cotidiano.
O programa desenvolvido no colégio é o MenteInovadora que abrange do 1º período ao 5º ano.
Está no sétimo ano de vigência. Tivemos muitos avanços em decorrência dessa parceria.
A proposta atende às competências da BNCC sobre a educação socioemocional e aprendizagem
colaborativa.

 Programa Semente
O Programa Semente foi criado por especialistas para atender à proposta sobre educação
socioemocional. Para dar continuidade ao trabalho desenvolvido no Ensino Fundamental (Anos
Iniciais), em 2018, iniciamos no Ensino Fundamental (Anos Finais) com muito sucesso. O programa
é composto de material didático e plataforma para o aluno.
A proposta atende às competências da BNCC sobre a educação socioemocional, aprendizagem
colaborativa e preparação para a vida.

 Programa Bilíngue
O colégio, ao longo de sua existência, em sua matriz curricular, sempre contemplou o estudo das
línguas estrangeiras modernas inglês e espanhol, da Educação Infantil ao Ensino Médio.
Em 2018, a mantenedora estabeleceu parceria com o Programa Bilíngue Edify para as unidades
educacionais.
Em Belo Horizonte, iniciamos pela Educação Infantil e 1º ano (Ensino Fundamental).
Em 2020, o programa contemplou do 2º ano ao 5º ano com o programa Starter de 3 (três) horas semanais.
Em 2021, vamos estender para o Ensino Fundamental (Anos Finais), do 6° ao 9° ano, com aumento
da exposição ao idioma de 2 para 3 aulas semanais, sendo dois encontros síncronos e um
momento assíncrono.
Trabalhando as competências como o pensamento crítico, a empatia e cooperação, argumentação,
comunicação, repertório cultural, responsabilidade e cidadania usando o inglês. Vamos além do
ensino de vocabulário e gramática, possibilitando ao nosso aluno visão e atuação global.

 Pensamento Computacional
É o novo componente curricular no Ensino Fundamental.
No programa, os alunos aplicam tecnologias digitais como programação, robótica, eletrônica digital,
internet das coisas, inteligência artificial e práticas Maker para solucionar problemas multidisciplinares.
As aulas, alinhadas à BNCC, são baseadas em projetos e usam técnicas de gamificação para
desenvolver competências indispensáveis aos profissionais do presente e do futuro.
Terá seu próprio espaço e atenderá aos alunos Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano).
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 Sistema Ari de Sá de Ensino - SAS
Novidade para a 1ª Série do Ensino Médio.
A Plataforma SAS tem a missão de transformar vidas por meio da educação. Atualmente, o SAS
possui mais de 860 escolas parceiras em todo país. Proporcionando conteúdo, tecnologia e
serviços de excelência, tem se destacado, tanto por suas soluções voltadas para o
desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como pelos seus ótimos resultados acadêmicos.
Tendo o aluno como alvo de atuação, entendemos ser fundamental propiciar o desenvolvimento
das habilidades e contribuir com a sua formação, estimulando a autonomia por meio do
pensamento crítico e reflexivo, respeitando crenças, valores e diferentes ideias.
Recentemente, o BTG Pactual divulgou uma pesquisa avaliando o impacto das principais soluções
de ensino do país na nota do ENEM entre escolas privadas. Nessa avaliação externa, que
considerou o período de 2013 a 2019, as escolas parceiras do SAS aparecem com o maior avanço
positivo: cerca de 7,3%.
Em 2020, mesmo com todos os problemas decorrentes da pandemia do novo coronavírus, o SAS
manteve sua preocupação com a qualidade de ensino e disponibilizou às escolas parceiras de todo
país o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e a simulados digitais.
Em 2021, o SAS reforçará o compromisso com a educação de excelência e lançará as primeiras
adequações para o Novo Ensino Médio.
 Sistema de Ensino da FTD Educação
Para o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano (Anos Iniciais), firmamos parceria com o Sistema de
Ensino da FTD Educação. Esse sistema apresenta consistente projeto educacional, qualidade nos
materiais didáticos, suporte pedagógico abrangente que atenderá alunos e professores durante
todo o ano letivo. Serão oferecidas soluções tecnológicas como o ambiente digital Iônica,
plataforma de compartilhamento de informações e acompanhamento do desempenho dos alunos.

Desejamos a todos feliz Natal e um novo ano de paz, harmonia e prosperidade!
Cordialmente,
Irmãs Angélicas e Equipe Técnico-Pedagógica

Colégio São Paulo – Irmãs Angélicas
Telefone: (31) 3253-8400
www.colegiosaopaulobh.com.br
Rua Eduardo Porto, 488 – Bairro Cidade Jardim – CEP: 30.380-060 – Belo Horizonte/MG

