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MATRÍCULAS ABERTAS 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Telefones: 48 3226-3019 / 48 3226-5075 /  

Whatsapp: 48 99854-6291 

Email: estimoarte@estimoarte.g12.br 

Site: Agenda Digital e Faleconosco: www.estimoarte.g12.br 

Facebook: https://www.facebook.com/colegioestimoarte/ 

Instagram: https://www.instagram.com/cestimoarte 

Lembre-se: Suas sugestões, ideias e críticas são sempre bem-

 

UNIFORME 

Jack’s Uniformes: (48) 3226-1224 / (48) 3226-4062 / (48) 99961-6708 

Avenida Jorge Lacerda, 1706, Costeira, Florianópolis/SC 
Email: ivanilda_jacks@hotmail.com 
 

Perfeitinhos Uniformes Escolares: (48) 3206-6025 / (48) 99917-6716 

Rua Felipe Schmidt, 515, 2º piso, Loja 210, Centro, Florianópolis/SC 
www. perfeitinhos.com.br 
 

 

    

COLÉGIO ESTIMOARTE        

 

 

 

 

 

                        

 
 

Período Contraturno .......................................... 11 de fevereiro de 2020 
 

Educação Infantil (GI, GII e GIII),  
período de adaptação alunos novos ................. 10 de fevereiro de 2020 
 

Educação Infantil (GI, GII e GIII),  
aula normal ........................................................ 11 de fevereiro de 2020 
 

Ensino Fundamental (1º ano),  
período de adaptação alunos novos ................. 10 de fevereiro de 2020 
 

Ensino Fundamental (2º ao 9ºano),  
aula normal ........................................................ 11 de fevereiro de 2020 

 

 
 

MATUTINO 
 

Período Contraturno (matutino) ............................... das   7h30 às 13h00 
Horário Intermediário Fixo p/ alunos da turma da tarde   
(almoço e descanso) ............................................... das 11h55 às 13h30 
Ensino Fundamental (2º ao 9ºano) .......................... das   7h30 às 11h55 

 

VESPERTINO 
 

Período Contraturno (vespertino) ............................ das 11h55 às 17h55 
Educação Infantil (GI ) ............................................. das 13h30 às 17h30 
Educação Infantil (GII e GIII) ................................... das 13h30 às 17h55 
Ensino Fundamental (1º ao  9º ano)  ....................... das 13h30 às 17h55 
 

BILÍNGUE 
 

Bilíngue GII e GIII – aulas na grade curricular  –  1 dia por semana. 
Bilíngue 1º ano – das   7h30 às 11h55  – 1 dia por semana. 
Bilíngue 2º ano – das   7h30 às 11h55  – 1 dia por semana. 

INÍCIO DAS AULAS 

HORÁRIO DAS AULAS 
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MATRÍCULAS ABERTAS 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

    

 
 

 02 (duas) fotos 3x4 da Educação Infantil ao Fundamental I; 

 01 (uma) foto 3x4 do Ensino Fundamental II; 

 Cópia do comprovante de residência; 

 Cópia do RG ou Certidão de Nascimento do aluno; 

 Cópia do CPF e RG dos pais ou do responsável pela guarda do 
aluno; 

 Cópia do CPF do aluno; 

 Atestado de frequência ou boletim do ano corrente; 

 Histórico escolar das séries anteriores (Deve ser entregue, 
obrigatoriamente, até 30/01/2020); 

 Avaliação descritiva da escola anterior para o 1º ano do Ensi-
no Fundamental; 

 Relatório de especialistas, como fonoaudiólogo, psicopedagogo 
ou psicólogo, para crianças com necessidades educativas 
especiais;  

 Cópia do cartão de vacina – folha de carimbos;  

 Declaração  de  quitação  contratual  ou  carnê  de  aluno  
proveniente de escola particular; 

 Cópia da guarda do aluno e/ou ordens judiciais em caso de pais 
separados ou ausentes; 

 Atestado médico para Natação/Educação Física – validade a 
partir da data de emissão até 6 meses, necessitando de outro 
para o 2º semestre; 

 Para matrículas de estrangeiros: histórico escolar traduzido por 
tradutor juramentado – o aluno será submetido à análise e à 
adaptação curricular; 

 Dois contratantes (um dos contratantes deverá ser, obrigatoria-
mente, o responsável legal pelo aluno); 

 Transferência escolar: declaração de transferência com apro-
vação, histórico escolar ou declaração que fará 2ª época; ES-
TE DOCUMENTO DEVE SER ENTREGUE ATÉ O DIA 20 DE 
DEZEMBRO DE 2019, IMPRETERIVELMENTE, PARA QUE O 
ALUNO POSSA INICIAR O ANO LETIVO DE 2020.  
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Ensino Fundamental  II 

 

 

Valores 2020 

 
 

Sinal 
(Arras) 

 
 

12 (doze) 
parcelas 

Pagamento 
com  

bonificação 
até o  

vencimento 
(dia 05 de 
cada mês) 

 
Material  
Didático 

 10 (dez) par-
celas 

Ensino 
Fundamental  
6º ao 9ºano 

  

R$365,00 

  

R$879,32 

  

R$835,36 

  

R$183,35 

Ensino Fundamental   
6º ao 9ºano  

(a partir do 2º filho) 

  

R$365,00 

  

R$835,36 

  

R$793,60 

  

R$183,35 

Não está incluso no valor da anuidade: Material Didático (Sistema COC de 
Ensino), Escola da Inteligência (GII ao 9º ano), Material didático Bilíngue (GII 
ao 2º ano) Portal COC Educação, Plantão Online (6º ao 9º ano), agenda esco-
lar, livro de Inglês (3º ao 9º ano), livro de Espanhol (6º ao 9º ano), Seguro Edu-
cacional, Transporte Escolar, lanches coletivos, lanches e almoço na cantina, 

MATRÍCULAS ABERTAS 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 Transporte Escolar Letícia: (48) 98408-0520 
Rota: Porto da Lagoa / Rio Tavares / Campeche / Gramal / Castanheiras  
 

 Transporte Escolar Rafael / Roberta: (48) 99162-0722 

Rota: Costa de Dentro / Pântano do Sul / Armação / Areias / Morro das  Pedras / 
Campeche / Gramal / Castanheiras / Rio Tavares / Carianos. 
 

 Transporte Escolar Armin:  (48) 98400-4510 ou (48) 99646-9701 
Rota: Base Aérea / Carianos / Costeira / Saco dos Limões / Córrego Grande / Itaco-
rubi / Pantanal / José Mendes. 
 

 Transporte Escolar Alexandre / Gabriela: (48) 98490-4900  

Rota: Ribeirão / Alto Ribeirão / Tapera / Morro das Pedras / Campeche / Rio Tava-
res.  
 
Obs: O transporte escolar não está incluso na mensalidade. 
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Valores 2020  

 
 

Sinal  
(Arras)  

 
 

12 (doze) 
parcelas 

Pagamento 
com  

bonificação 
até o  

vencimento 
(dia 05 de 
cada mês) 

 
Material  
Didático  
10 (dez)  
parcelas 

 
 GI ao GIII  

  

R$365,00 

  

R$849,79 

  

R$807,31 

GI - R$98,22 
GII e GIII - 
R$128,52  

GI ao GIII  
(a partir do 2º filho)  

  

R$365,00 

  

R$807,31 

  

R$766,95 

GI - R$98,22 
GII e GIII - 
R$128,52  

Educação Infantil – GI, GII e GIII 

MATRÍCULAS ABERTAS 

Ensino Fundamental I 

 
 

Valores 2020 

 
 

Sinal 
(Arras) 

 
 

12 (doze) 
parcelas 

Pagamento 
com  

bonificação 
até o  

vencimento 
(dia 05 de 
cada mês) 

Material  
Didático 
 10 (dez) 
parcelas 

1º ao 5º ano  R$365,00 R$833,26   R$791,60 R$145,04 

1º ao 5º ano  
(a partir do 2º filho) 

  

R$365,00 

  

R$791,60  

  

R$752,02 

  

R$145,04 

 
 

Período Contraturno (matutino e 
vespertino)   

  

R$607,62  
 

R$577,24  
 ------ 

Horário intermediário  
fixo (a partir das 11:30h até 

13:30h)  

  

R$280,50 
 

------ 
 

 ------ 

R$25,18 Hora extra: será cobrada fora do horário de tolerância – 30 
minutos antes ou após as aulas, incluindo apoios pedagógi-
cos de 1º ao 5º ano. 
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MATRÍCULAS ABERTAS 

 

 Seguro educacional – acidentes pessoais de alunos (dentro e fora do 
ambiente escolar) 

 Carteirinha estudantil com proteção escolar – Seguro MAPFRE 

 Acessibilidade total 

 Transporte escolar exclusivo (Não está incluso na mensalidade) 

 Saída dos alunos só com pessoas autorizadas 

 Monitores de trânsito 

 Câmera de segurança com gravação 24h 

 Área Protegida UNIMED 

 Material Didático (Sistema COC de Ensino), Escola da Inteligência 
(GII ao 9º ano), Material didático Bilíngue (GII ao 2º ano), Portal COC 
Educação, Plantão Online (6º ao 9º ano), livro de Inglês (3º ao 9º 
ano), livro de Espanhol (6º ao 9º ano). (Não estão incluso no valor da 
anuidade).  

 

  A lista de material individual estará à disposição na secretaria a partir 
da 2ª quinzena de Novembro. 

 O Colégio Estimoarte oferece às famílias além do período normal de 
aula, acompanhamento em Período Integral aos alunos de Educação 
Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. Para esses alunos, são reali-
zadas atividades como: artes plásticas, atividades aquáticas, expressão 
corporal, dança, música, auxílio nos deveres de  aula e recreações  
diversas. O almoço é fornecido pela Cantina, com acompanhamento do 
Colégio, que procura estabelecer um cardápio equilibrado, a fim de pro-
porcionar aos alunos uma alimentação balanceada, leve e saudável. A 
matrícula deverá ser feita junto com o curso regular ou no início do ano 
letivo.   

 

PERÍODO INTEGRAL 

 

MATERIAL DIDÁTICO 
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MATRÍCULAS ABERTAS 
 

ALIMENTAÇÃO 

 Os alimentos são preparados dentro do colégio em uma cozinha que 
segue todos os critérios e normas da vigilância sanitária. 

 Acompanhamento de uma nutricionista responsável por todas as refei-
ções e cardápios de lanches coletivos. 

 Integral: Lanche coletivo / Almoço na cantina ( não está incluso na 
anuidade). 

 Educação Infantil: Lanche coletivo (não está incluso na anuidade). 

 1º ano (Fundamental I) ao Terceirão: Lanche na cantina (opcional) / 
Almoço na cantina (opcional). 

 Almoço na cantina do Colégio: Tratar com Neide ou Sérgio pelos 
telefones: (48) 3226-0663 / (48) 99956-0290 / (48) 99167-3683 

ESTRUTURA 

 Salas de aula equipadas com cadeiras confortáveis, climatizadas, com 

lousa digital, tecnologia 3D e internet wi-fi  

 Wi-fi em toda instituição de ensino 

 Laboratório de Tecnologia 

 Laboratório de Ciências 

 Bibliotecas com contadora de histórias 

 Espaços de convivência e sala de jogos 

 2 cantinas e 1 refeitório 

 Agenda digital  

 Web Acadêmico Unimestre 

 Amplo auditório com tecnologia 3D  

 Complexo aquático 

 2 Quadras poliesportivas cobertas 

 Rádio escolar - alunos escolhem as suas músicas prediletas para o 
intervalo (Ensino Fundamental II e Ensino Médio) 
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 71,2% de aprovações nos vestibulares públicos UFSC– IFSC – UDESC em 
2019 

 42 alunos aprovados na OBF (Olimpíada Brasileira de Física), OBMEP 
(Olimpíada Brasileira de Matemática) e ORM (Olimpíada Regional de Mate-
mática) em 2019 

 Turno estendido – Horário intermediário para Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I (não está incluso na mensalidade) 

 Aulas de apoio pedagógico gratuitas do Ensino Fundamental I ao Ensino 
Médio (2º ano do Ensino Fundamental ao Terceirão) 

 Oficina de Redação básica e avançada gratuita 
 Oficina de Matemática básica e avançada gratuita 
 Superintensivo Terceirão  
 Treinamento esportivo, que pode ser substituído por uma prática esportiva 

externa, com variedades de modalidades em que o aluno escolhe o que 
gosta 

 Educação Bilíngue grátis do GII ao 2º ano do Ensino Fundamental 
 Educação Socioemocional – Escola da Inteligência – Programa desenvolvi-

do pelo Dr. Augusto Cury (GII ao Terceirão) 
 Projetos Pedagógicos – Muitos com fins filantrópicos 
 Programa Águia das Emoções - Curso “Despertar o Autoconhecimento Su-

perando Limites” grátis para os alunos dos 9ºs anos e Ensino Médio 
 Proposta pedagógica bem fundamentada - Desenvolvimento das competên-

cias e habilidades 
 Portal de Educação COC – Plataforma online 
 Colaboradores treinados por especialistas do Grupo Pearson – COC 
 Classificação Premium em um programa de excelência de atendimento da 

Pearson em âmbito nacional 
 Plantão online de dúvidas para alunos do 6º ao Terceirão 
 Orientação profissional para o Terceirão 
 Proximidade com as famílias - Atendimento diferenciado  
 Aulões preparatórios para UFSC, UDESC e ENEM 
 Simulados COC – 4º ano ao Terceirão 
 Cursos extras: Dança, Judô, Futsal Avaí, Tênis de Quadra, Patinação Artís-

tica, Tênis de Mesa, Teatro, Coral, Flauta, Treinamento Funcional – Move 
Training, Laboratório de Tecnologia, Natação e Hidroginástica (não está 
incluso na mensalidade) 

 Teatro e Coral sem mensalidades (somente taxa única de inscrição - valor 
simbólico) 

 Natação em currículo grátis 
 Contraturno – Aulas no período integral para Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I 
 Oferta de 2 línguas estrangeiras — Espanhol e Inglês no Ensino Funda-

mental II  

RESUMINDO: NOSSOS ALUNOS NÃO QUEREM IR EMBORA DO CO-

 

VEJA TUDO O QUE É OFERTADO À SUA FAMILIA AQUI NO CO-
LÉGIO ESTIMOARTE: 


