CONVÊNIO OAB
VALORES DAS MATRÍCULAS - 2021
ANÁPOLIS
6º AO 8º ANOS
9º ANOS
1ª E 2ª SÉRIES
3ª SÉRIE

MATRÍCULAS
Até 25/11
R$ 800,00
R$ 860,00
R$ 980,00
R$ 1.100,00

MATRÍCULAS
Após 25/11
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.250,00
R$ 1.530,00

MENSALIDADES
(40%)
720,00
720,00
750,00
918,00

EDITAL DE MATRÍCULA 2021
A Direção do Colégio Delta, no uso de suas atribuições, vem publicar este edital que regulamenta as condições de
matrículas para o ano letivo de 2021.
* Lembramos aos senhores que as vagas para os alunos novatos são limitadas.
CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA
- Para a efetivação da matrícula para o aluno novato será necessária uma entrevista prévia com a Coordenação, agendadas na
recepção pelo telefone 62 3321 4729 e apresentação do Boletim Escolar.
- Assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2021.
- Efetuar o pagamento da primeira parcela da anuidade de 2021. Caso o pagamento seja feito por meio de cheque, a matrícula se
concretizará após a compensação bancária.
- É condição para o(a) aluno(a) participar da aula de Educação Física a apresentação de exame médico específico, com data de até
30 dias antes do início das atividades físicas, de acordo com a Lei 5082/2013.
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
* A renovação de matrícula 2021 será a partir de OUTUBRO, podendo o pagamento ser divido em 2 parcelas no cartão (novembro
e dezembro).
-Cópias dos documentos pessoais (RG, CPF) e comprovante atualizado de endereço do contratante.
- A matrícula só poderá ser efetuada pelos Pais ou Responsáveis legais.
* ALUNO NOVATO: A pré- matrícula poderá ser realizada a partir do dia 05/10/2020.
- Cópias dos documentos pessoais do aluno (RG, CPF, CERTIDÃO DE NASCIMENTO) e do comprovante atualizado do endereço
do aluno.
- Declaração Provisória de Transferência ou Histórico Escolar da escola de origem.
MATERIAL DIDÁTICO
-É obrigatório o uso do material didático, conforme registrado do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O material
didático estará disponível à venda a partir de dezembro. Será concedido desconto de 5% para pagamento à vista ou parcelado:
Ed. Moderna - 6º ao 8º ano - Fundamental II - 10x.
- Bernoulli - 9º ano do Fundamental II e Ensino Médio - 4x.
- Todo material didático poderá ser adquirido na escola.
ANUIDADE
FORMAS DE PAGAMENTO
- Primeira parcela à vista ou em 2 parcelas no cartão. (novembro e dezembro), no ato da matrícula e demais parcelas para todo dia
05, a partir do mês de fevereiro, no Boleto Bancário.
HORÁRIOS DE ATENDIMENTO PARA ENTREVISTAS
As entrevistas e as pré- matrículas serão realizadas a partir do dia 05 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 14:30 às 17h com
agendamento prévio pelo 62 3321 4729 ou 62 98458 4024.

CONVÊNIO OAB
HORÁRIO DAS AULAS ENSINO FUNDAMENTAL II
6º ANO AO 9ºANO
6º ao 8º ano.
- Aulas de segunda à quinta-feira, das 7h10 às 12h.
- Aulas na sexta-feira, das 7h10 às 10h50.
- Provas no último horário de sexta-feira (11h10 às 13h30).
- Modalidades extras: Tênis de Mesa, Ioga, Basquete e Xadrez
- Educação Física durante a semana, à tarde, à escolha do aluno, de acordo com o calendário esportivo desenvolvido pela equipe
de Ed. Física.
- SIMULADO - 6º ao 8º ano - 4 simulados anuais
- Plantão de Dúvidas – período vespertino (uma vez por semana)
9º ano.
- Aulas segunda à sexta-feira, das 07h10 às 12h50.
- Educação Física durante a semana, à tarde, à escolha do aluno, de acordo com o calendário esportivo desenvolvido pela equipe
de Ed. Física.
- Modalidades extras: Tênis de Mesa, Ioga, Basquete e Xadrez
- SIMULADO - 9º ano - 8 simulados anuais.
- Plantão de Dúvidas – período vespertino (uma vez por semana)

HORÁRIO DAS AULAS ENSINO MÉDIO
1ª SÉRIE
- Aulas de segunda à sexta-feira, das
7h10 às 12h50.
- Plantão de Dúvidas – Matemática,
Física e Química - período vespertino
(uma vez por semana)
- Provas às sextas-feiras - no período
vespertino.
- Educação Física durante a semana, à
tarde.

2ª SÉRIE
- Aulas de segunda à sexta-feira, das
7h10 às 12h50.
- Plantão de Dúvidas – Matemática,
Física e Química - período vespertino
(uma vez por semana)
- Provas às sextas-feiras - no período
vespertino.
- Educação Física durante a semana, à
tarde.

3ª SÉRIE
- Aulas de segunda a sexta-feira - das
7h10 às 12h50.
- Aulas regulares período vespertino uma vez na semana.
- Provas e simulados às sextas-feiras - no
período vespertino.

ENSINO MÉDIO


Aulas Extras de Tênis de Mesa, Ioga, Basquete e Xadrez (sem custo adicional)

Por que o Delta?
Acreditamos numa escola como espaço de formação do ser. É nesse ambiente que o indivíduo desenvolve a
estrutura do pensamento que o tornará ator de sua própria história, agindo de forma crítica e reflexiva na compreensão do mundo.
É nesse espaço que ocorre a formação de cidadãos moral e intelectualmente capazes de fazer escolhas conscientes,
movidos pelo respeito à diversidade, ao ambiente em que vivem, reconhecendo o próprio ambiente como elemento
profundamente educador.
Através de projetos, de questionamentos, de descobertas e compreensão do mundo, nos juntamos às famílias e à
comunidade, construindo pontes capazes de provocar as mudanças necessárias na busca de um lugar melhor para todos.
Desta forma, gostaríamos de ter você como aluno do Colégio Delta e, juntos, construir saberes capazes de promover
mudanças necessárias para fazer a diferença no lugar em que vivemos.
Agradecemos e nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos e esperamos sua visita nas unidades da escola.
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Coordenação pelo telefone: 3321 4729 ou 62 98458 4024.

