
 
  

 
                                 Carta Circular nº 61/2018 
                                 Assunto: Informações sobre MATRÍCULAS NOVAS – 2019. 
 
 

Senhores Pais e Responsáveis, 
 

Seguem algumas orientações para efetuar a sua matrícula no Colégio Sinodal Ruy Barbosa:  
 

MATUTINO:  

 

VESPERTINO: 

 

ENSINO FUNDAMENTAL: 

(1º ao 9º ano/EF)            
 

 

ENSINO MÉDIO: 

(1ª ao 3ª ano)  

CARGA HORÁRIA ESTENDIDA: 

Terça-feira de tarde 
 

PERÍODO INTEGRAL MATUTINO: 

Do Infantil 1 ao 5º ano/EF 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL: 

Maternal 1:  01 ano   

Maternal 2:  02 anos   

Maternal 3:  03 anos  

Infantil 1:  04 anos    

Infantil 2:  05 anos  
 

ENSINO FUNDAMENTAL  

(1º ao 9º ano/EF) 
 

PERÍODO INTEGRAL VESPERTINO: 

Do 1º ao 5º ano/EF 
 

 

 

HORÁRIO DE AULAS: 

TURNO MATUTINO 

Período Integral Matutino 

(Do Infantil 1 ao 5º ano/EF) 

Ensino Fundamental Ensino Médio 

7:20 / 12:10* 7:20 / 12:10 7:20 / 12:10 

 

TURNO VESPERTINO 

Período Integral Vespertino 

(Do Infantil 1 ao 5º ano/EF) 

Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio 

13:15 / 18:00* 13:15 / 18:00 13:15 / 18:00 13:15 / 18:00 

(Apenas nas terças-feiras)  
 

*Os alunos matriculados no PERÍODO INTEGRAL COM ALMOÇO permanecem acompanhados com a 
Professora das 7h20min às 18h. 

 

GRADE CURRICULAR: 

Sempre preocupado com o desempenho dos alunos, o Colégio Sinodal Ruy Barbosa, a partir do ano 

de 2018, aumentou sua matriz curricular. Dessa forma, todos os alunos do Colégio Sinodal Ruy Barbosa 

possuem 6 aulas diárias no seu turno. 

A Educação Infantil será contemplada, para o ano de 2019, nas turmas do Infantil 1 e Infantil 2 com 

aulas de Língua Alemã e Língua Inglesa, com foco na oralidade. Esse é o momento correto, de acordo com a 

neurociência, para a iniciação em Língua Estrangeira.  

O Ensino Fundamental 1 com carga ampliada em Língua Alemã, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciências.  No Ensino Fundamental 2 Língua Alemã, Língua Inglesa, Matemática e Filosofia 

receberam atenção especial com incremento de carga horária. Ainda, destacamos que nesta etapa os 

alunos terão duas (2) aulas semanais específicas para Redação. 

 

 



 

Para o Ensino Médio, ressaltamos o aumento da carga horária de Língua Inglesa com a opção da 2ª 

Língua Estrangeira entre Língua Alemã e Língua Espanhola. Essa opção ocorrerá no ingresso do Ensino 

Médio permanecendo até a sua conclusão. Ainda, teremos os plantões de Redação, Matemática, Química e 

Física complementam os estudos dos nossos alunos.  O Ensino Médio terá suas aulas a tarde apenas nas 

terças-feiras.  
 

CURSOS LIVRES: as atividades extracurriculares ampliam a formação dos alunos e possibilitam 

oportunidades de crescimento no esporte, na dança, na música ou em outras formas de arte. A Carta 

Circular é entregue para cada aluno no início das aulas em 2019, com todos os horários e modalidades e as 

matrículas são realizadas na Tesouraria/Secretaria do Colégio. 
     

 AULAS EXTRACURRICULARES/ESCOLINHAS: 
 

Teatro, Pintura, Coral, Música (Teclado, Violão e Flauta Doce), Violino, Balé, Dança, Fanfarra, Corpo Coreográfico, 

Grupo Folclórico, Futsal, Basquete, Voleibol e Karatê. 
 

Novidade:  XADREZ  e  TÊNIS DE MESA  
 

 

 

PERÍODO INTEGRAL: o Colégio Sinodal Ruy Barbosa oferece o Período Integral aos alunos da Educação 

Infantil (4 e 5 anos) e Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano).  Trata-se de uma resposta pedagógica à 

crescente demanda das famílias. É organizado de forma que atende os alunos em todas as suas 

necessidades de contra turno. Os horários oferecidos irão das 7h20min às 12h10min (para alunos 

matriculados regularmente no período da tarde) e das 13h15min às 18h (para alunos matriculados 

regularmente no período da manhã).  
 

 

PERÍODO INTEGRAL COM ALMOÇO:  o almoço, balanceado e supervisionado por uma nutricionista, será 

servido aos alunos no refeitório do Colégio sempre acompanhados por professores. 

Segue abaixo algumas das atividades que serão realizadas no PERÍODO INTEGRAL:  

         Acompanhamento e supervisão dos estudos e da lição de casa. 

      Leitura e hábito de estudo. 

      Oficina do movimento. 

      Oficina de sucata. 

      Jogos e brincadeiras (lazer). 

      Oficina tecnológica. 

 Esportes. 

 X A D R E Z (Novidade). 
 

ALEMÃO E INGLÊS: o projeto de formação no Colégio Sinodal Ruy Barbosa está focado na aprendizagem 

efetiva, na formação do estudo como hábito fundamental, na organização e na disciplina de trabalho. O 

ensino de línguas estrangeiras possui um caráter globalizador a medida que forma e transforma os jovens 

para o mundo, tendo esse referencial o ensino da Língua Alemã e Língua Inglesa a partir da Educação 

Infantil (Infantil 1 e 2). No decorrer do processo formativo, os alunos desenvolvem condições para realizar 

os exames de proficiência tanto em Língua Alemã e Língua Inglesa, sem a necessidade de cursos 

complementares.  
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR:  com o intuito de facilitar a aquisição dos livros escolares, o Colégio Sinodal 

Ruy Barbosa em parceria com as Editoras, fará a venda de livros didáticos em condições diferenciadas de 

preço e pagamento no Colégio, nos meses de Janeiro e Fevereiro/2019. Na ocasião da liberação das listas 

de materiais, informaremos os preços e condições de pagamento que estarão disponíveis no site do 

colégio: www.csrb.com.br 

 
 

http://www.csrb.com.br/


 

UNIFORME: visando maior qualidade e também melhores condições o Uniforme Escolar é vendido 

exclusivamente no Colégio. Assim como a venda dos livros didáticos, o Colégio quer proporcionar para as 

famílias uma melhor condição financeira, logística e também de prazo em relação aos Uniformes 

Escolares.  O uso do uniforme escolar é obrigatório em todas as atividades escolares. 
 

 

SEGURO EDUCACIONAL: o Colégio oferece para o aluno matriculado em 2019 o SEGURO EDUCACIONAL.  

No ato da matrícula, segue informe específico sobre o seguro educacional. Outras informações também 

podem ser obtidas no site da escola (www.csrb.com.br) ou na M&G SEGUROS na Rua: Marechal Rondon, 

nº 360.  Sala 05 – Jardim América - Rio do Sul/SC. Fone: (47) 3522-7983| 3522-3156| 98868-8606. Falar 

com Marilia dos Santos Pisetta. 
 
 

ANUIDADE:  a anuidade é dividida em 12 parcelas. A data de vencimento será o dia 10 do mês em curso.   

Se a quitação ocorrer até o dia 10 do mês em curso, haverá o desconto pontualidade que caracteriza um  

desconto concedido pela escola de 4% (quatro por cento). Caso a quitação ocorrer após o dia 10 do mês 

em curso, a parcela sofrerá multa e acréscimos legais, conforme cláusula contratual. A quitação será 

efetuada através de boleto próprio, disponível no site: www.csrb.com.br (área restrita), e a cobrança 

será efetuada somente nos bancos, internet, casas lotéricas e conveniadas. Os valores para 2019 são os 

seguintes: 
 

2019 Educação 

Infantil 

Fundamental 1 

(1º ao 5º) 

Fundamental 2 

(6º ao 9º) 

Ensino Médio 

(1º ao 3º) 

Período 

Integral 

Per. Integral 

com almoço 

 Jan. a Dez./2019 com 

4% desc. até o dia 10   

R$ 921,60 R$ 966,00 R$ 998,00 R$ 1.028,46 R$ 320,00 R$ 640,00 

Jan. a Dez./2019  R$ 960,00 R$ 1.006,25 R$ 1.039,61 R$ 1.071,31 --- --- 

Anuidade/2019 R$ 10.867,44 R$ 11.389,56 R$ 11.769,12 R$ 12.128,04 R$ 3.840,00 R$ 7.680,00 

 
 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NO ATO DA MATRÍCULA:  
 

DO ALUNO: 

- 1 foto 3 X 4 atual. 

- Fotocópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF. 

- Declaração de frequência ou cópia do último boletim escolar (3º ou 4º bimestre/2018). 

- Histórico Escolar (Transferência) emitido pelo colégio de origem (apresentar no início das aulas/2019). 

- Carteira de Vacinação;  Fotocópia dos Laudos Médicos (se houver). 
 

DOS PAIS OU RESPONSÁVEL: 

- Fotocópia do RG e CPF. 

- Fotocópia da Certidão de Casamento. Termo de Guarda Judicial do aluno (no caso de pais separados). 

- Fotocópia do comprovante de residência atualizado (conta de luz ou telefone). 
 
 

O edital de matrícula e o modelo do contrato de prestação de serviços educacionais 2019 encontram-se 
afixados em mural próprio nas dependências do colégio. 
Para maiores informações, favor contatar com a Secretaria do Colégio, para agendarmos uma visita com as 
Coordenadoras Pedagógicas, pelo fone 3521-2155. 
 
Atenciosamente, 

Ronaldo Kebach Martins 

                                                            Diretor Executivo do Colégio Sinodal Ruy Barbosa  

 

http://www.csrb.com.br/
http://www.csrb.com.br/

