
 

 

 

 
 

Taguatinga, 21 de setembro de 2020. 
 
 
Prezadas famílias e/ou responsáveis,  
 
 

É com muita alegria e satisfação que convidamos os senhores e senhoras a renovarem a parceria de sucesso 
estabelecida até aqui. 

Iniciamos o processo de Rematrículas/Matrículas para o ano letivo de 2021. Trata-se de uma ação que requer 
organização e planejamento de ambas as partes: família e escola. Pedimos, assim, que leiam com atenção esta Circular que 
visa orientar sobre o referido processo. 

 
Projeto Educativo Claretiano e BNCC 

Com a missão de oferecer uma formação integral e vinculada ao propósito da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e ao desenvolvimento das competências gerais, reconectamos o indivíduo ao mundo em que vive, passando pela 
construção de um Projeto de Vida desde a primeira infância.  

 
Programa para reforçar a aprendizagem dos estudantes após o período de isolamento social 

Após um longo período restrito ao ensino remoto, em 2021, o Colégio proporcionará aos estudantes um plano de 
retomada do conteúdo programático, para eventuais defasagens no processo ensino-aprendizagem/2020, de modo a 
promover um significativo reforço ao ensino, com uma interface interativa e humanista.  

 
Programa Bilíngue English Stars do Pré 2 ao Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano), com três (03) aulas 
semanais 

Com muita alegria apresentamos a grande novidade para 2021: o inglês na matriz curricular e no turno 
regular de seus filhos. 

O ensino de inglês nas escolas está cada vez mais presente, sobretudo, depois de ser previsto pela BNCC. Iniciar 
o aprendizado de uma língua estrangeira nos anos iniciais da infância se mostra bastante benéfico para a formação em 
diversos aspectos: melhores resultados na aquisição da língua e o preparo para a vida profissional e sua inserção quanto 
cidadão em uma realidade globalizada. 

A partir de 2021, a Língua Inglesa do Pré 2 e do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) fará parte da Matriz Curricular, 
com três (03) aulas semanais, no turno de aulas de seu(sua) filho(a). 

O material didático – English Stars faz parte do Ecossistema Anglo, além de ser produzido pela Macmillan 
Education, editora com sede em Londres. Além do material físico, oferece uma plataforma digital gamificada. Ressaltamos 
os principais benefícios que este material oferece aos estudantes: desenvolve as competências do século XXI por meio de 
atividades feitas em sala de aula; promove comunicação efetiva, pensamento crítico e trabalho colaborativo; trabalha com a 
metodologia  integrada e baseada em projetos STEAM (sigla em inglês que significa Ciências, Tecnologia, Engenharia, Arte 
e Matemática), que tem o objetivo de formar pessoas com diversos conhecimentos, desenvolver valores e preparar cidadãos 
para os desafios do futuro. 

 
A 1ª Série do Ensino Médio 

O cenário educacional impõe novos desafios. A Reforma do Ensino Médio, preconizada pela BNCC, traz consigo a 
visão de que os estudantes vislumbram novos caminhos e anseiam direcionar suas potencialidades cognitivas e 
socioemocionais para enfrentá-los. Nossos princípios norteadores podem ser assim resumidos: educação mais conectada 
ao mundo atual; maior enfoque no protagonismo do aluno; formação voltada para o mundo do trabalho e a vida em sociedade; 
possibilidade de escolha na área de maior interesse e desenvolvimento do projeto de vida. Para atender a tais princípios, a 
carga horária foi dividida em duas frentes: a Formação Geral Básica e os Itinerários Formativos. Em 2021, iniciaremos a 1ª 
série do Ensino Médio com a Formação Geral Básica e com o Itinerário de Transição, que agregará duas áreas de 
conhecimento e preparará os estudantes para a escolha assertiva dentre as opções de itinerários formativos no ano seguinte. 
 
Matific – Matemática gamificada para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Com conteúdos alinhados à BNCC, o Matific é uma relação de atividades online de matemática, que ensina a 
solução de problemas e o pensamento crítico por meio da descoberta, usando princípios baseados em jogos e em materiais 
tradicionais. Há comprovação acadêmica que o uso semanal melhora os resultados na compreensão da matemática, além 
de reduzir a ansiedade. 
 
Período Adicional  
 Ofertado no contraturno, traduz-se num período que abrange atividades educativas, esportivas, culturais e de apoio 
aos estudos, com um horário para os estudantes permanecerem no colégio até às 17h30min. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Período de Matrículas e Rematrículas: 

a) Renovação de matrícula de 22/09 a 31/12.  Após a data limite, não haverá garantia de vaga. Garanta a vaga 
de seu(sua) filho(a);  

b) Matrículas para novos alunos a partir de 05 de outubro, sujeitas ao limite de vagas estabelecido pela 
instituição; com a reserva de vaga o desconto estará assegurado; 

c) A REMATRÍCULA PODERÁ SER FEITA ON-LINE. A orientação para rematrícula on-line está disponível no site 
do colégio: www.claretianocolegio.com.br  
 

Documentação de Rematrícula: 
a) A rematrícula só terá validade mediante a assinatura do Requerimento de Matrícula e do Termo Aditivo ao 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais entregues no ato da matrícula; 
b) O Requerimento de Matrícula deve ser assinado pelo Responsável Acadêmico ou Financeiro.  O Termo 

Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais deve ser assinado pelo Responsável Financeiro; 
c) Apresentar a carteira de vacinação devidamente atualizada, de acordo com a idade do aluno (para o aluno que 

não entregou no ano anterior); 
d) Apresentar cópia do CPF do aluno, caso tenha, e cópia do RG do aluno (imprescindível para o Ensino Médio); 
e) Declaração médica de aptidão para Educação Física (poderá ser entregue no início das aulas); 
f) Apresentar comprovante de residência com CEP atualizado. 

 
 
OBSERVAÇÃO: a entrega de documentos e a matrícula deverão ser agendadas.  
 
Política Interna Financeira: 
 

A AÇÃO EDUCACIONAL CLARETIANA apresenta as políticas internas financeiras para os processos de matrícula 
e rematrícula da Educação Básica - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, válidas para o ano letivo 2021. 
Não estão contempladas as modalidades de Período Adicional, Programa Bilíngue e Escolinhas de Esportes.  

 
Referidas políticas abrangem os boletos de parcelas da anuidade 2021 (janeiro a dezembro), não incluindo boletos 

referentes a, taxas, materiais didáticos, negociações extrajudiciais e/ou judiciais e acordos já firmados com a empresa de 
cobrança terceirizada.  

 
O pagamento do material didático do ano de 2021 será dividido em 10 (dez) parcelas. 

 
POLÍTICAS DE DESCONTOS: 
 

O CLARETIANO concederá descontos variados sobre o valor da primeira parcela da anuidade de 2021, obedecidos 
os seguintes critérios: 

 
a) Rematrículas efetuadas no período de 22/09/20 a 20/10/20 = desconto de 50% (cinquenta por cento); 
b) Matrículas/rematrículas efetuadas no período de 21/10/20 a 20/11/20 = desconto de 30% (trinta por cento); 
c) Matrículas/rematrículas efetuadas no período de 23/11/20 a 18/12/20 = desconto de 20% (vinte por cento); 

Para as matrículas/rematrículas efetuadas nos períodos acima mencionados: 
a) A anuidade será dividida em 13 (treze) parcelas. 
b) Não será permitida a divisão do pagamento da primeira parcela da matrícula/rematrícula. 

 
Os descontos supramencionados NÃO serão cumulativos com descontos de outra natureza e serão aplicados sobre 

o valor líquido a pagar da primeira parcela da anuidade. 
Para as matrículas/rematrículas efetuadas após os períodos acima mencionados, o pagamento da primeira parcela 

poderá ser dividido em até 3 (três) vezes no cartão de crédito, sem os respectivos descontos.   
Os valores de mensalidades e material didático estão em documento anexo.   
 
Período para a entrega da documentação na secretaria do Colégio: de segunda-feira à sexta-feira, das 7h30min às 
17h30min. 
  
Certos de que renovaremos nossa parceria, colocamos nossa equipe à disposição para as informações e 

encaminhamentos necessários. Agende um horário. 
 

 
 
 

Direção do Claretiano – Centro Educacional Stella Maris 
 


