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ETAPAS PARA O INGRESSO

REMATRÍCULA

Atendimento inicial
No setor MATRÍCULAS, são Após esse 
atendimento, agendamos uma ENTREVISTA com a direção ou coordenação .

Entrevista dos pais com direção/coordenação
Nesta etapa orientamos os pais quanto à proposta pedagógica, currículo, sistema de 
avaliação, atividades e organização funcional. 

Avaliação de ingresso
- entrevista com o aluno; 
- análise de boletim e material da escola anterior; 
- avaliação dos conteúdos para a série pretendida;
- produção de texto.

Matrícula
Após o processo de seleção, os pais recebem as 
informações necessárias para efetivá-la.

O processo de rematrícula ocorre anualmente entre setembro e dezembro, mediante o 
pagamento  de reserva de vaga e adimplência com as mensalidades escolares.

apresentadas a escola e as informações iniciais. 

Valor de matrícula: tabela disponível na tesouraria.

“Hoje EDUCAR significa defender vidas”
Com esse conceito o educador Hugo Assmann, nos remete a um papel ainda 
mais importante do que o de simplesmente ensinar ou cuidar dos seus filhos. 

Conscientes dessa missão desafiadora e de mútua responsabilidade com a 
família, nos propomos dar continuidade à educação de seus filhos, “defendendo 

suas vidas”, com uma proposta de educação integral, formativa e acadêmica.
Integrante de uma sociedade que requer amadurecimento e autonomia, o 

Friburgo proporciona ao aluno, a construção significativa de conhecimentos 
acadêmicos, flexibilidade, habilidades criativas e empreendedoras, alicerçadas 

em uma ética de relações, solidária e humanista.
Ciro Figueiredo
Diretor Geral

Procedimento de Matrícula



Organização Funcional
COMUNICAÇÃO

MATERIAL ESCOLAR

UNIFORME

TRANSPORTE  ESCOLAR

REFEIÇÃO

A comunicação escola-família se faz por:

"Vai-e-vem” 

E-mail - Para receber as informações os pais devem cadastrar seus e-mails 
na  F icha Cadastra l .  Para enviar-nos  mensagens  ut i l i zar  o  e-mai l :  
vaievem@colegiofriburgo.com.br

Agenda do aluno - Instrumento de comunicação entre a família e o professor. Utilizada 
como parte integrante da organização do trabalho do aluno. 

Site - Todas as informações ficam disponíveis no site  www.colegiofriburgo.com.br.

Central de Apoio - Departamento que centraliza as informações funcionais e 
acadêmicas: controle de horários, faltas, atrasos, problemas de saúde, dispensas, 
"achados e perdidos", carteira de estudante, locação de armários, materiais didáticos, 
cópias, uso das quadras, atividades complementares, eventos, entrega de boletins, 
relatórios, provas substitutivas, "Vai-Vem", calendário de atividades e agendamentos 
com a coordenação e direção pedagógica. 

Material Individual: A lista de material individual 
fica disponível no site do Friburgo.

Material de Ciências: Adotado no Ensino 
Fundamental, em parceria com a Sangari do 
Brasil, compõe-se de livros e de material 
individual e coletivo para experiências. 
O valor do material é cobrado semestralmente.

Material Ensino Médio: Sistema UNO Modulado, 
material da Editora Moderna Santillana.

Material de Inglês: Método Systemic até o 6º ano, composto por pasta fichário e 
conteúdo interdisciplinar.

Material de uso coletivo: Para evitar diversos pedidos durante o ano e visando à 
padronização do material, a escola adquire itens que são utilizados diariamente.  A taxa 
do material coletivo é semestral. 

O uso do uniforme é obrigatório no Fundamental e opcional no Ensino Médio. É 
composto de peças para o uso diário, esportivo e no laboratório de Ciências. 

A escola terceiriza este setor e indica empresas que cumprem as exigências 
formais fixadas pelo Detran e que acatam os nossos procedimentos.

Através de empresa terceirizada, a escola oferece serviços de lanche e almoço. A 
qualidade é rigorosamente fiscalizada, visando a uma alimentação saudável. 

- O sistema de comunicação entre a escola e a família possui dois diferentes 
formatos: envio de e-mail e envio de envelope etiquetado.

Maiores informações também podem ser encontradas no MANUAL DO ALUNO, 
que  poderá ser solicitado através do e-mail: friburgo@colegiofriburgo.com.br. 



Língua Portuguesa
Matemática
Ciências
História
Geografia
Artes Plásticas
Educação Física
Língua Estrangeira (Inglês)

Metodologia de Projeto  **
Leitura da Mídia (HP1)**
Educação Ambiental ***
Fisiologia e Comportamento
Desenho Geométrico
Teatro/ Artes Plásticas
Expressão Oral
Língua Estrangeira (Espanhol)

(HP2)

Organização Curricular

COLÉGIO FRIBURGO
Avenida João Dias, 242

Granja Julieta - São Paulo
Telefone (11) 2148.0150

CASINHA PEQUENINA
Rua Barão de Cotegipe, 251
Granja Julieta - São Paulo

Telefone (11) 5548.3131

ENSINO FUNDAMENTAL
O Ensino Fundamental está organizado no formato REGULAR E AMPLIADO. 
O Período Ampliado é de caráter opcional.

Fundamental I - 1º ao 5º ano

2º ao 5º ano - Manhã 7h40
12h45

12h25

17h30

HORÁRIOS ENTRADA SAÍDA

2º ao 4º ano - Tarde

ATIVIDADES CURRICULARES
Professor Polivalente Professor Especialista

Língua Portuguesa
Matemática
História
Geografia
Ciências/
Educação para Sustentabilidade

Música
Educação Física
Artes Visuais
Inglês

**Habilidades e Potencialidades ***Conteúdos essencializados nos projetos.

ATIVIDADES CURRICULARES

Base Nacional Comum Área Diversificada

 *Conforme a carga horária

Manhã 7h20 12h05 / 12h50*

HORÁRIOS ENTRADA SAÍDA

Fundamental II - 6º ao 9º ano

ENSINO MÉDIO

7h20 12h50

1º e 2º ano - Tarde - 3ª e 5ª feira 14h

HORÁRIO ENTRADA SAÍDA

As aulas do Ensino Médio estão distribuidas em 5 dias no período da manhã e 2 
dias no período da tarde.

17h20

1º ao 3º ano - manhã - 2ª a 6ª feira

Portuguesa/ Gramática e Redação
Literatura
História
Geografia
Matemática
Física
Biologia
Química
Educação Física
Língua Estrangeira (Inglês)
Artes

Filosofia
Sociologia
Leitura da Mídia (HP1)*
Monografia (HP2)*
Metodologia de Projetos (HP2)*
Fisiologia e Comportamento
Orientação Vocacional
Língua Estrangeira (Espanhol)
Módulos de Aprofundamento - 3ºEM 

ATIVIDADES CURRICULARES

Base Nacional Comum Área Diversificada

* Habilidades e Potencialidades
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