
               APRENDER PARA CRESCER!                                                                        

COMUNICADO DE REMATRÍCULAS 2018 

FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO 

O Colégio Guairacá agradece a confiança dos senhores, depositada nesta instituição, no ano letivo de 

2017, e espera que possamos continuar juntos no ano de 2018, em prol de uma educação que tem como 

princípio despertar o senso crítico e espírito questionador, como fundamentos de uma atitude independente 

e responsável, tanto na vida escolar quanto na vida em sociedade. Temos a certeza de que, família e escola, 

formam a dupla perfeita para uma educação de qualidade. E é com essa certeza, que esperamos ter o seu 

(sua) filho (a) como nosso aluno (a) no período letivo de 2018. 

Enviamos, portanto, este comunicado sobre o período de rematrículas para melhor organização no 

que se refere às matrículas de novos alunos nas vagas restantes, já que o número de alunos por turma é 

limitado.      

 

As rematrículas serão realizadas na secretaria do Colégio, no período da tarde, das 13h às 17h30min. 

Para a efetivação da rematrícula, os alunos deverão estar com a documentação em dia: histórico escolar, 

certidão de nascimento, RG, CPF, comprovante de residência . (EM CASO DE DÚVIDA, LIGAR E CONFERIR 

NA SECRETARIA COM A VERA). 

 

 

CURSO VALORES ANUAIS MENSALIDADE MENS.C/ DESCONTO (8%) 
Do dia 01 ao dia 05 de 
cada mês  

FUNDAMENTAL II  
( 6º AO 9º) 

R$6.296,57 R$524,71 R$ 482,74 

ENSINO MÉDIO R$ 7.120,62 R$ 593,39 R$ 545,91 

 

 

 

 

Os livros didáticos fazem parte do material individual do aluno e é obrigatória a sua 

aquisição, por este motivo, teremos a venda dos livros, para sua maior comodidade, 

no saguão do Colégio, com a própria Editora: 

- DIAS 22 e 23 DE FEVEREIRO DE 2018.  Das 8h00 as 12h00 das 13h00 às 18h00. 

 



 

NOVIDADE DO MATERIAL DIDÁTICO:  

     O Plurall é uma plataforma educacional criada para despertar o interesse de uma geração 

ultraconectada e transformar o estudo em uma experiência que vai muito além do universo escolar. Nessa 

ferramenta, os alunos têm acesso ao Plantão de Estudos, por meio do qual podem estudar e esclarecer suas 

dúvidas de qualquer lugar, 24 horas por dia, consultando nossos monitores, e, assim, aproveitando melhor o 

tempo em sala de aula.             “Sua dúvida é problema NOSSO!” 

O Plurall é o maior plantão de estudos do Brasil                 Acesse: HTTP://plurall.net 

LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO ( 6º ao 9º ano EFII) 

 

Didáticos - 8 volumes* (Português, Geografia, Matemática, Ciências, História, Inglês, Espanhol e Produção 

textual) –   R$ 1.085,00 * Coleção anual  (em até 6X NO CARTÃO) 

Literários 
2018 

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

6º ANO Obra:  
Era mais uma vez outra 
vez 
 
Autor: 
Glaucia Lewicki 
 

Obra: 
O pequeno príncipe 
 
Autor: 
Antoine saint-
exupery 
 

Obra: 
O mistério de 
feiurinha 
 
Autor: 
Pedro Bandeira 
 

Obra: 
Alice no país das 
maravilhas 
 
Autor: 
Lewis Carroll 

7º ANO Obra: 
 
Guia do mochileiro das 
galáxias 
 
Autor: 
Douglas Adams 

Obra: 
 
A volta ao mundo 
em 80 dias 
 
Autor: 
Julio Verne. 

Obra: 
 
As viagens de 
gulliver 
 
Autor: 
Jonathan Swift 
 
 

Obra: 
 
Vinte mil léguas 
submarinas  
 
Autor: 
Julio Verne 

8º ANO Obra: 
 
Percy Jackson e os 
olimpianos – O ladrão de 
raios 
 
Autor: 

Obra: 
 
Histórias 
Extraordinárias  
Edgard Alan Poe 

Obra: 
 
Cidades de papel 
 
 
Autor: 
Jhongreen 

Obra: 
 
Éramos seis 
 
 
Autora:  
Maria José Dupré 



Literários – 4 volumes   

LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO ( 1º ao 3º ano EM) 

Didáticos - 13 volumes* (Biologia, Matemática, Química, Literatura,  Sociologia, Filosofia, Gramática, 

Inglês, Espanhol, Física, História, Geografia, Interpretação de Textos) –  

R$ 2.439,68 * Volumes únicos utilizados para os três anos consecutivos (1º, 2º e 3º ano, em até 6X NO 

CARTÃO) 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

As atividades extracurriculares são Projetos Especiais ofertados as quartas e sextas-feiras, no 

período da tarde, com matrícula facultativa.  

 

              

 

A lista de Projetos Especiais será encaminhada aos pais no início do ano letivo, com valores e dias 

da matrícula optativa e todas exigem número mínimo de alunos para abertura de turma. 
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Rick jordan 
 

9º ANO Obra: 
Petruslogus – o guardião 
de tempo 
Autor: 
Augusto Cury 
 
 
 

Obra: 
Histórias para a 
sala de aula - 
crônicas do 
cotidiano 
Autor: 
Walcyr Carrasco 

Obra: 
Branca como Leite, 
Vermelha como 
Sangue 
 
Autor: Alessandro 
D’Avenia 

Obra: 
Vidas secas 
 
Autor: 
Graciliano ramos 


