EDITAL DE MATRÍCULA
GCC 2021
“

A gratidão abre as portas do coração”. E é com o coração imensamente grato, primeiramente a Deus e a toda família que esteve, está e
estará conosco que fortalecemos os laços educacionais com amor e compromisso para 2021. São 42 anos promovendo uma educação integral
e de qualidade; fazendo história de geração em geração.
A Direção.
Esse é o nosso edital de matrícula 2021. É relevante realizar a leitura do mesmo e a conferência de todos os documentos necessários para
apresentar no ato da matrícula. Qualquer dúvida, estaremos sempre à disposição na secretaria do Colégio ou pelos nossos contatos:
Telefones: (81)3453-2114/3272-1192/98464-0470
E-mail: geracaocolegiocurso@yahoo.com.br / coordenacaogcc@gmail.com

Redes sociais (Facebook/Instagram): @geracaocolegioecurso

I) MODALIDADES DE ENSINO:
Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais), Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio.
II) HORÁRIOS:
TURNO MATUTINO (MANHÃ)

TURNO VESPERTINO (TARDE)

Educação Infantil (do infantil I ao infantil IV)
Ensino Fundamental (anos iniciais) – 1º ao 5º ano
Ensino Fundamental (anos finais) – 6º e 7º ano

Educação Infantil (do infantil I ao infantil IV)
Ensino Fundamental (anos iniciais) - 1º ano
Ensino Fundamental (anos finais) – 8º e 9º ano
Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª Série)

III) IDADE PARA A MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL





Infantil I: Crianças com 02 anos completos até 31/03/2021
Infantil II: Crianças com 03 anos completos até 31/03/2021
Infantil III: Crianças com 04 anos completos até 31/03/2021
Infantil IV: Crianças com 05 anos completos até 31/03/2021

IV) PERÍODO DE MATRÍCULA 2021
As matrículas para o ano letivo de 2021 iniciarão no dia 09 de novembro de 2020 com desconto promocional GCC (novembro e dezembro de 2020)
a)

PROMOÇÃO GCC: MATRÍCULA 2021 COM VALOR 2020 (09 de novembro a 30 de dezembro de 2020): Neste período, os valores da matrícula
serão baseados pela tabela vigente do ano 2020. (Válido para pagamento em espécie ou no débito)

NOTA: Todas as matrículas realizadas a partir de 04 de janeiro de 2021 seguirão a tabela vigente anexada neste edital.

NÍVEIS
EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO

VALOR DA
MATRÍCULA
2021

MENSALIDADES
C/ DESCONTO
ATÉ O VCTO

R$ 490,00
R$ 590,00
R$ 656,00

R$ 455,00
R$ 542,00
R$ 606,00

PARCERIAS:

V) TABELA DE PREÇOS – ANO 2021
PARCERIA UFPE, PM e
BOMBEIROS.

PARCERIA ESCOLA

(Valor da mat. e mens até o
vcto)

PARCERIA
CEST

R$ 407,00
R$ 474,00
R$ 543,00

________________

Entrar em
contato com
a secretaria
da escola

(Valor da mat. e mens até o vcto)

R$ 469,00
R$ 528,00

VI) MATRÍCULAS 2021 ONLINE

Alunos veteranos (estudantes GCC) – Todos os estudantes veteranos antes da renovação da matrícula deverão realizar a PRÉMATRÍCULA no sistema W3soft, seguindo os passos do tutorial do vídeo 01 em anexo. Após a pré-matrícula o contrato será enviado para o
responsável financeiro pela agenda eletrônica Tellme, na aba contratos. O responsável irá assinar o contrato seguindo as instruções do vídeo
02 em anexo.
É de suma importância que todos os pais e/ou responsáveis financeiros tenham e–mail, pois no momento da assinatura do contrato online será
enviado pelo e–mail uma senha.
Alunos novatos – Realizarão a matrícula diretamente na secretaria do Colégio mediante toda a documentação necessária descrita no item X
(dez).
Notas: Os pais e/ou responsáveis que sentirem alguma dificuldade na matrícula online, deverão procurar a secretaria do Colégio;
Todos os estudantes veteranos deverão realizar a pré-matrícula.
VI) FARDAMENTO ESCOLAR

Segundo a psicopedagoga Luciana Almeida, o uniforme escolar é fundamental, sua principal finalidade é criar uma identidade, proporcionando
segurança aos estudantes. Ele também ajuda na assimilação de normas e regras, contribuindo de forma coerente com o aprendizado da
organização e disciplina. É dever do estudante o uso do fardamento escolar completo. A venda de todos os fardamentos ocorre na secretaria
do Colégio.
NOTA: O custo do fardamento permanecerá os mesmos valores da tabela de 2020 até o dia 30 dezembro ou até enquanto houver disponibilidade no estoque.

VII) AGENDA ELETRÔNICA TELLME

A agenda é uma ferramenta muito relevante, ela ajuda na organização dos compromissos diários, além de servir como lembrete. Com o
avanço da tecnologia e com a realidade vivenciada no “novo normal” continuaremos em 2021 trabalhando com a agenda eletrônicaTellme. Ela
é o meio de comunicação em que os estudantes e/ou responsáveis podem ter acesso, de forma instantânea, a todas as informações que a
escola repassar.
NOTA: A agenda eletrônica deverá ser adquirida no ato da matrícula na secretaria do colégio ou no ato da assinatura online do contrato. Ela
permanece com o mesmo valor do ano de 2020. R$ 20,00 (vinte reais).

VIII)
LIVRO DIDÁTICO
O uso do livro didático é importante para a construção e o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. O GCC trabalha com dois
sistemas de ensino pertencentes à rede SOMOS EDUCAÇÃO:
a) SISTEMA MAXI DE ENSINO – Educação Infantil e Ensino Fundamental
b) SISTEMA ÉTICO DE ENSINO – Ensino Médio.
Todos os livros são vendidos na secretaria do Colégio nas seguintes condições:
NÍVEIS
VALOR
VALOR
COM CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
DESCONTO PARA NO CARTÃO
PGTO À VISTA
INFANTIL I
R$401,00
R$355,00
Educação Infantil:
Até 6x no cartão (até o fim de janeiro)
INFANTIL II
R$484,00
R$429,00
Até 5x no cartão (até o fim de fevereiro)
INFANTIL III
R$519,00
R$467,00
Até 4x no cartão (até o fim de março)
INFANTIL IV (Com livro de inglês)
R$717,00
R$673,00
Ens. Fundamental (anos iniciais): 1º ao 5º ano (c/ livro de inglês) R$1091,00
R$995,00
Ensino Fundamental e Médio
Até 10x no cartão (até o fim de janeiro)
Ens. Fundamental (anos finais): 6º ao 9º ano
R$1273,00
R$1184,00
Até 8x no cartão (até o fim de fevereiro)
Ensino Médio (1ª e 2ª Série)
R$1355,00
R$1327,00
Até 6x no cartão (até o fim de março)
Ensino Médio (3ª Série)
R$1430,00
R$1353,00
Observação importante: O GCC disponibiliza uma quantidade de livros para pronta entrega no início do ano letivo,quando os livros acabam, é necessário
realizar um pedido complementar que demora em torno de 15 dias úteis para chegar ao Colégio. Todos os pedidos complementares são realizados no final de
cada mês. Orientamos a todos os responsáveis que solicitem o livro didático no ato da matrícula para que possamos trabalhar com planejamento e
consequentemente evitar quaisquer transtornos durante o ano letivo. A solicitação só poderá ser realizada mediante o pagamento do livro.

IX) LIVRO PARADIDÁTICO
Como incentivo à leitura e interpretação do mundo que nos cerca, o GCC trabalha com livro paradidático para cada turma, listado na relação
de material escolar. Esse livro é trabalhado de forma interdisciplinar em sala de aula com atividades avaliativas.
X) TAXA DE MATERIAL ESCOLAR DE APOIO PEDAGÓGICO
O material escolar é de grande importância no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Com o objetivo de
padronizarmos os processos pedagógicos e embasados na praticidade promovida por esta ação, utilizamos a taxa de apoio pedagógico para o
estudante que deve ser paga no ato da matrícula ou aquisição da relação de materiais.
NÍVEIS
VALOR C/ DESCONTO PARA PGTO À VISTA
VALOR P/ PGTO NO CARTÃO
EDUCAÇÃO INFANTIL
R$120,00
R$140,00
ENSINO FUNDAMENTAL
R$100,00
R$120,00
ENSINO MÉDIO
R$80,00
R$100,00
NOTAS: Quem efetuou a taxa ou fez a entrega da taxa dos materiais escolares no ano de 2020, estará isento no ano de 2021 de efetuar o pagamento
ou entregar o material.
As listas de materiais serão disponibilizadas no site do colégio (www.geracaocolegioecurso.com.br), na aba avisos a partir de segunda-feira
(09/11/2020).

X)DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA
EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Declaração de frequência da escola anterior (se já estudou);
Ficha de requerimento de matrícula e contrato de prestação de serviços
educacionais devidamente assinados;
02 fotos 3x4
Informação médica indicando o fator sanguíneo do estudante;
Comprovante de residência recente (cópia);
RG e CPF do responsável financeiro (cópia);
Certidão de nascimento (cópia);
Carteira de vacina atualizada (cópia).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Histórico escolar ou transferência escolar provisória da escola anterior;
Ficha de requerimento de matrícula e contrato de prestação de serviços
educacionais devidamente assinados;
02 fotos 3x4
Informação médica indicando o fator sanguíneo do estudante;
Comprovante de residência recente (cópia);
RG e CPF do responsável financeiro (cópia);
Certidão de nascimento (cópia);
RG do aluno (cópia) – para alunos maiores de 16 anos;
Atestado de aptidão para a prática de Educação Física.

Observações importantes:
1)
2)
3)

O GCC não realiza matrícula sem a documentação completa do estudante;
O GCC concede 10% de desconto para o pagamento antecipado da anuidade, não cumulativo com outras promoções;
Somente serão deferidas as matrículas que atenderem a todas as exigências legais e às estabelecidas neste edital. Casos não previstos neste edital
serão resolvidos pela direção do Colégio.

