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PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA

ETAPAS PARA O INGRESSO

REMATRÍCULA

Atendimento inicial
No setor MATRÍCULAS, são apresentadas a escola e as informações iniciais. Após esse 
primeiro atendimento, agendamos uma ENTREVISTA com a direção ou coordenação .

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

Avaliação de ingresso
Após a entrevista ou, concomitantemente, são realizadas algumas atividades que 
denominamos de observação, para situar melhor o aluno e oferecer orientações 
necessárias ao processo de adaptação. Esses momentos poderão ocorrer 
individualmente ou em grupo. 

Matrícula
Após o processo de observação, 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.

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



ADAPTAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

MATERIAL ESCOLAR DE USO COLETIVO

MATERIAL DE INGLÊS

TRANSPORTE ESCOLAR

REFEIÇÃO

UNIFORME

PERÍODO AMPLIADO

CURSO DE FÉRIAS

O material utilizado pelos alunos é inteiramente fornecido pela escola para a 

realização de todas  as atividades diárias e eventos. A taxa é semestral com 

pagamento em março e agosto. Para o 1º ano será pedido um livro didático e livros 

para leitura complementar.

 

Composto por pasta fichário e conteúdo interdisciplinar do método Systemic.

O valor não está incluído na anuidade escolar.

A escola indica esse serviço a algumas empresas que cumprem as exigências formais 

fixadas pelo Detran e que acatam nossos procedimentos.

O serviço de lanche e almoço oferecidos pela cantina ocorre através da

compra de tíquetes. A qualidade dos alimentos é rigorosamente fiscalizada por 

nutricionista.

Informações e o cardápio serão dados no início do ano letivo.

O uso diário do uniforme é obrigatório e deve ser adquirido na loja Gira Terra, na Rua 

Verbo Divino, 220, telefone: 5183-2044. As peças devem ser marcadas com o nome 

da criança, de forma visível.

Grade de atividades culturais, sociais e corporais, incluindo vivências em língua 

inglesa, disponíveis para os alunos no período oposto ao curricular. 

Conheça a proposta e peça  programação na recepção. 

Cursos especiais de férias para alunos, amigos e crianças da comunidade em geral. 

Funcionamento: julho e janeiro. 

Realizada de forma tranquila e gradual, com 
acompanhamento permanente da coordenação. 
Deve contar com a presença na escola de uma 
pessoa que tenha vínculos fortes com a criança. 
À medida que ocorra o fortalecimento de vínculo 
da criança com a professora  e o grupo, a presença 
dessa pessoa não se faz mais necessária.     



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

Telefone (11) 5548.3131

COLÉGIO FRIBURGO
Avenida João Dias, 242

Granja Julieta - São Paulo
Telefone (11) 2148.0150

ORGANIZAÇÃO GRUPO  CLASSE

ATIVIDADES CURRICULARES
Professor Polivalente Professor Especialista

Natureza e Sociedade
Desenvolvimento Psicomotor

Música
Corpo e Movimento 
Inglês - Método Systemic
Coral - Intuitivo e 1º ano

Obs.: A tolerância para a permanência do aluno na escola é de até 30 minutos após o término das aulas.

Sensório Motor

Simbólico I

Simbólico II

Intuitivo

crianças de 1 ano e três meses a dois anos

crianças de 2 a 3 anos

crianças de 3 a 4 anos

crianças de 4 a 5 anos

7h45 12h

ENTRADA SAÍDA

13h 17h15

7h45 12h30

12h50 17h35

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

As crianças são organizadas em grupos, de acordo com a faixa etária. O trabalho 
desenvolvido leva em conta a constituição do sujeito, sua individualidade, a condição 
de aprendiz e o desenvolvimento das relações interpessoais. A terminologia utilizada 
faz referência aos estágios do desenvolvimento cognitivo descritos por Jean Piaget. 

1º ano crianças de 5 a 6 anos **

Obs.: A  lei  estabelece  que  a  criança  deve  completar  6 anos  até  30  de  junho.

Linguagem
Matemática

Educação Ambiental
Artes Visuais

Ed. Infantil - Manhã

HORÁRIOS

Ed. Infantil - Tarde

1º ano EF - Manhã

1º ano EF - Tarde
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