Goiânia, 09 de outubro de 2017

INFORMAÇÕES PARA

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
2018
A Direção do Instituto Presbiteriano de Educação – Goiânia /GO, no uso de suas
atribuições, informa aos senhores pais e/ou responsáveis sobre a RENOVAÇÃO
de matrículas de seus alunos para o ano letivo de 2018.
1. DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
1.1. A matrícula implica na anuência plena ao Regimento Escolar, ao Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais, à concordância com a Proposta
Pedagógica da Escola e demais normas vigentes;
1.2 A matrícula só será efetivada após o pagamento da 1ª parcela da anuidade
de 2018.
1.3 Só está autorizado a realizar a renovação de matrícula o aluno que não tiver
qualquer pendência financeira, nos termos da Lei 9.870/99, e nenhuma
pendência de documentos na Secretaria Acadêmica.
2. DAS FASES E DO CRONOGRAMA DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
2.1 A matrícula será realizada em duas fases:
2.1.1. 1ª Fase de Matrícula (Antecipada)
A 1ª Fase de Matrícula ocorrerá de 10 de outubro de 2017 a 15 de dezembro de
2017.
2.1.2. 2ª Fase de Matrícula
A 2ª Fase de Matrícula ocorrerá de 18 de dezembro de 2017 a 10 de janeiro de
2018.
3. DA 1ª FASE DE MATRÍCULA
3.1. A matrícula nesta 1ª fase será requerida para o ano/série subsequente ao
qual o aluno está matriculado;
3.2. O deferimento da matrícula depende da aprovação do aluno no presente
ano letivo;
3.3. No caso de reprovação ou de restrição à matrícula, o seu deferimento
depende da análise da situação acadêmica do aluno.
3.4. No caso de indeferimento, o valor pago referente à 1ª parcela de 2018 será
devolvido integralmente;

4. DA 2ª FASE DE MATRÍCULA
4.1. Estará habilitado à matrícula nesta fase, o aluno aprovado no ano anterior
e que não tenha restrição à matrícula;
4.1.1. Alunos reprovados e com restrição só poderão realizar suas matrículas se
devidamente autorizados pela Orientação Educacional.
4.2. O deferimento da matrícula pela Diretoria da Escola depende da existência
de vaga na (o) ano/série e período pretendido.
4.3. Após 11/01, só poderão realizar matrículas os alunos devidamente
autorizados pela Secretaria de Ingresso e Controle sempre na dependência de
existência de vaga.
5 . VALORES DE MENSALIDADES PARA 2018

6. CALENDÁRIO ESCOLAR
6.1. INICÍO DO ANO LETIVO: 22/01/2018 (início das aulas para todos os segmentos)
6.2. FÉRIAS ESCOLARES DE 02 DE JULHO A 31 DE JULHO.
6.3. INÍCIO DO 2º SEMESTRE LETIVO: 01 DE AGOSTO.
6.4. PERÍODO DA RECUPERAÇÃO FINAL: DE 10 A 21 DE DEZEMBRO.
6.5. Calendário detalhado para o início do ano letivo.

7. HORÁRIO DAS AULAS

8. DADOS CADASTRAIS
8.1. O responsável compromete-se a manter atualizados, na Secretaria
Acadêmica todos os seus dados, a fim de viabilizar a comunicação, oral e/ou
escrita, por parte do Colégio, que se utilizará também de seu portal na internet
http://www.ipeonline.com.br/ para a veiculação, ao longo do ano letivo, das
correspondências mais importantes encaminhadas aos responsáveis legais.
9. EDUCAÇÃO FÍSICA
9.1. Os atestados para prática ou dispensa devem ser entregues até o dia
28/02/2018, na Secretaria da Escola, ou encaminhados via agenda do aluno.
Sugerimos que seja feito o quanto antes para não haver prejuízos ou faltas para
o aluno.
10. UNIFORME
10.1. O uso do uniforme é obrigatório desde o início do ano letivo. Os pais e os
alunos devem estar atentos a essa obrigatoriedade, pois a sua falta interfere na
dinâmica do colégio e prejudica o trabalho escolar do próprio aluno, podendo
acarretar em prejuízo acadêmico. O nosso uniforme poderá ser adquirido nas lojas:
Via Exclusiva Uniformes
Rua 137 Nº 485, Goiânia, GO, 74170-120
(62) 3281-7213
Inove Uniformes
Av. Castelo Branco 439, Goiânia, GO, 74210-185
(62) 3996-5500

11. MATERIAL ESCOLAR
11.1. A lista de materiais para 2018 estará disponível no nosso site e poderá ser
adquirida em qualquer livraria ou, para sua comodidade, as encomendas de
materiais podem ser feitas por telefone, e-mail ou pessoalmente, nas livrarias:
Dinâmica
Endereço 01
Avenida Paranaíba com Rua 68, Centro
(62) 3220 2222
Endereço 02
Avenida S-1 (Alto da Av. 85) nº 590, Setor Bueno
(62) 3226 9300

Papelaria Universo
Rua 87, nº 545, Setor Sul, Goiânia, GO, 74 093-300
(62) 3092 3634 (62) 3541 3634
universopapelaraia.com.br

12. SISTEMAS DE ENSINO
12.1. Em 2018, continuaremos utilizando o SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO
com alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
12.2. No Ensino Médio continuaremos com o ÉTICO (inclusive na 1ª série)
12.3. O Material deverá ser adquirido diretamente da Livraria da APAB – com
espaço para atendimento nas dependências do Colégio IPE ou na sede da
Livraria (Rua 68, nº 95 – Centro (Antigo IPE CENTRO) Telefone (62) 3921 1179
12.4. O material será entregue ao aluno que já adquiriu o mesmo, na primeira
semana de aula ou conforme a programação de utilização do uso do mesmo pelo
professor
12.5. A data limite para a aquisição de material é 10 de janeiro. Após esta data
não garantimos a entrega imediata do material ao aluno.
OBSERVAÇÕES:
✓ Não haverá cancelamento automático de matrícula. O responsável deve
comparecer à escola e fazer o pedido oficialmente na Secretaria Acadêmica.
✓ Eventuais dúvidas relativas ao processo de renovação de matrícula poderão
ser esclarecidas pela Secretaria Acadêmica – Telefone: 3285-3660 ou pelo
e-mail: secretariaacademica@ipeonline.com.br
Horário de Funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h.

Atenciosamente,

Tânia Calazans da Silva
Diretora

