O Colégio São Paulo, comprometido com a
qualidade da educação e sob a luz do carisma de Santo
António Maria Zaccaria (SAMZ), vem orientando seus
educandos na missão de construir um mundo com
cidadãos mais justos e fraternos.

Instalações:
- Salas de Aula: amplas, claras, climatizadas, quadro
magnético, data show, ambiente propício para maior
interação entre alunos e professores.
- Salas de Vídeo: úteis para o complemento a
aprendizagem.
- Laboratório de Ciências: espaço utilizado para reunir
teoria e prática experimental.
- Auditório: totalmente climatizado com capacidade
para 200 pessoas confortavelmente instaladas.
- Laboratório de Informática: equipado com
computadores interligados pela internet.
- Quadras: possui quadras cobertas e descoberta para
incentivar o esporte e o lazer de seus alunos.
- Biblioteca Santo Antonio Maria Zaccaria: espaço
destinado à pesquisa e estudo, climatizado e conectado ao
mundo pela internet.

Outras como:












Refeitório de 1° Ano
Brinquedoteca e Playground
Sala de Arte
Sala de Judô
Sala de Multiuso e Multimídia
Sala de Dança
Sala de Música
Sala Multifuncional
Capela Mãe da Divina Providência
Cantinas e amplos pátios
Elevador /plataforma e rampa de acessibilidade

- Nosso Colégio também dispõe do Sítio Madre Giovanna,
espaço novo e bem estruturado, onde nossos estudantes
desfrutam de momentos divertidos e prazerosos.

INFORMAÇÕES PARA MATRÍCULA 2018
Matrícula Alunos Novos:
- Dias: 03 a 10 /11/2017 (alunos novos aprovados após a
entrevista e avaliação realizada nos dias 20/10/2017)
- Dias: 20 a 24/11/2017 (alunos novos aprovados após
entrevista e avaliação no dia 08 /11/2017)
- Horário: de 08h às 11h30 /14h às 16h30.

Renovação de Matrícula
- Dia: 12/12/2017 - Jardim l ao 1° Ano
- Dia: 13/12/2017 - 2° Ano e 3° Ano
- Dia: 14/12/2017 - 4° Ano e 5° Ano
- Dia: 15/12/2017 - 6° Ano ao 9° Ano
- Horário: de 08h as 11h30 / 14h às 16h30

Matrícula Online 2018
O CSP adotará para 2018 o processo de matrícula
online. Para isso, encaminhamos aos senhores responsáveis
os esclarecimentos e as informações sobre a matrícula dos
alunos veteranos.
A matrícula deverá ser realizada acessando o site
www.colegiosaopaulopa.com.br. Confira/preencha o
Requerimento de Matrícula e Ficha Individual do Aluno. Gere
e quite o boleto, se houver mudança do responsável
financeiro, favor trazer uma cópia do comprovante de
residência atual, RG e CPF e encaminhe-se à tesouraria e/ou
sala de matrícula do colégio para concluir a matrícula, lendo e
assinando os Contratos de Prestação de Serviços.
Informamos que o Laboratório de Informática do
colégio estará disponível nos dias de 20/11/17 à 30/11/17, das
8hs às 11h30min e das 14hs às 16h 30min, para matrícula
online.

Renovação de Matrícula dos estudantes aprovados
após a recuperação:
- Dias: 28 e 29 /12/2017
- Horário: de 08h às 11h30 / 14h às 16h30

Documentos Obrigatórios para Matrícula:
Alunos Novos:
- Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em 2 vias
(devidamente preenchidos e assinados);
- Ficha Individual do Aluno;
- 1 foto 3x4;
- Boleto de matrícula pago;
- Cópia da Certidão de Nascimento; (caso não tenha trazido
no ato da inscrição)
- Ressalva / Histórico Escolar original (1° Ano ao 9° Ano);
- Declaração de Escolaridade para Educação Infantil
(Maternal ao Jardim II);
- Comprovante de Quitação da Escola anterior;
- Cópia do CPF e RG do Responsável Financeiro;
- Cópia do comprovante de residência do Responsável
Financeiro.

Observações:
1) Por Gentileza, não insista no ato da matrícula, se não
estiver com toda a documentação completa;
2) Para os alunos novos a matrícula estará sujeita a análise
e aprovação de crédito;
3) Não será possível a garantia de vagas após as datas
estipuladas para a realização de matrículas.

Prestação Inicial:
Maternal

R$ 810,66

Jardim l, Jardim II

R$ 790,63

1° Ano ao 5° Ano

R$ 765,33

6° Ano ao 9° Ano

R$ 850,08

Obs: O reajuste das mensalidades escolares está disposto

- Bermuda ou calça comprida jeans azul marinho;
- Camisa com emblema do Colégio (camisa de uso diário
adquirida na malharia autorizada).
3-Ensino Fundamental II:uniforme de uso diário
- Tênis todo na cor preta, azul ou branca;
- Meia na cor branca;
- Calça comprida jeans azul marinho;
- Camisa com emblema do Colégio (camisa de uso diário
adquirida na malharia autorizada).
4- Educação Física: 1º ao 9º ano
- Tênis todo na cor preta, azul ou branca;
- Meia na cor branca;
- Camisa e bermuda com emblema do Colégio (camisa e
bermuda de Educação Física adquiridos na malharia
autorizada).

na Lei 9870/99 e Medida Provisória 2172-22/2001. O
Colégio São Paulo adotou o percentual de 10% para 2018..

Obs. 1: O uso do uniforme de Educação Física é obrigatório
para a aula.

Agenda Escolar

Obs. 2: O uso de chuteiras só será permitido no momento da
aula de Educação Física.

A agenda escolar, instrumento importante para a
comunicação entre família/escola e acompanhamentos das
datas do calendário escolar, estará à venda no valor de
R$ 25,00.

Horários de Entrada e Saída

Início do Ano Letivo 2018:

- Educação Infantil: Turno Manhã
Maternal: 07h30 às 11h30
Jardim I e II: de 07h25 às 11h30

- Dia: 15/01/2018 - Ensino Fundamental l e II (1º Ano ao
9º Ano).
- Dia: 16/01/2018 - Educação Infantil (Maternal a Jardim II)
Obs.: Até o dia 19/01/2018 as turmas de Maternal, Jardim l e
Jardim II sairão às 10 horas.

- Ensino Fundamental: Turno Manhã
1º Ano ao 8º Ano: de 07h25 às 11h55
9º Ano: de 07h25 às 12h45

Entrega de material coletivo de Educação
Infantil ao 5°Ano/9:

- Ensino Fundamental: Turno Tarde
1º Ano ao 8º Ano: de 12h55 às 17h15
9º Ano: de 12h55 às 18h

- Dia: 11 /01/2018
- Horários:
* de 08h às 10h - 2° Ano ao 5° Ano – Turno Manhã
* de 14h às 16h - 1° Ano ao 5° Ano – Turno Tarde
* de 08h às 11h30 - Ed. Infantil e 1° Ano – Turno Manhã

Obs: Os alunos de 9º Ano dispõem de aulas das 7h25 às
12h45 (turno da manhã), e das 12h55 às 18h (turno da
tarde), de segunda a sexta-feira.

Uniforme Escolar:

Hélio's Fardamentos - Av. Almirante Barroso,
Passagem Dionísio Bentes n° 116. Tel.: 32767372 / 99989-1116.

O CSP prima por sua organização, para isso é
preciso que seus educandos compareçam às atividades
educativas sempre com o uniforme completo.

Malharia Autorizada:

1- Educação Infantil: uniforme de uso diário
- Tênis todo na cor preta, azul ou branca;
- Meia na cor branca;
- Blusa e short adquiridos na malharia autorizada (Maternal
ao Jardim II).
2- Ensino Fundamental I: uniforme de uso diário
- Tênis todo na cor preta, azul ou branca;
- Meia na cor branca;

Tv. Antônio Baena, 237 - Marco
Tel.: (91) 3226-0414
E-mail: csp@colegiosaopaulopa.com.br
www.colegiosaopaulopa.com.br

