Rua Deputado Ampliato Cabral, 230 – Bairro: 25 de Agosto Duque de
Caxias – RJ. CEP. : 25070-370
Tels: 2653-0027/3842-4375/2653-5401 (kids)
Resolução: SEEDUC Nº 4002 DE 03/07/2008
CNPJ 07.033.370/0001-74

INFORMAÇÕES GERAIS – MATRÍCULAS DE 2021
Srs. Pais e Responsáveis,
Ainda que 2020 tenha sido o ano desafiador, é preciso sempre lembrar que: “Até aqui
nos ajudou o Senhor” (I Samuel 7:12). Podemos dizer com orgulho que continuamos
firmes em nossa missão de formar homens e mulheres de bem e preparados com
excelência para o futuro!
Você pai, mãe, responsável por uma criança está de parabéns por seu empenho e
investimento nessa grande missão, principalmente nesse momento em que tivemos que
enfrentar a pandemia da Covid-19. Será uma grande satisfação tê-los conosco em 2021!
Buscando solidarizar com os responsáveis diante das dificuldades atuais, o Batista
Memorial “congelou” a anuidade de 2020 para 2021 nos seguintes valores:
Alunos que utilizam o transporte: Até o dia 05 de cada mês – R$ 645,00.
Até o dia 10 de cada mês – R$ 684,00.
Até o dia 15 de cada mês – R$ 730,00.
Após dia 15 – R$ 815,33.
Valor com desconto para irmãos ou alunos sem transporte R$ 598,00(até o dia 05 de
cada mês);
1. Princípio de anuidade – Valor de R$ 340,00 no ato da matrícula. Referente ao início
da anuidade de 2021. Em casos de desistência da matrícula devolve-se 80% desse valor
apenas se for solicitado antes do início do ano letivo.
2. Caso deseje utilizar o transporte no ato da matrícula certifique-se se há vaga e assine
o termo de compromisso informando onde o aluno pegará o ônibus.
3. Preparatório (opcional) para alunos do 9º ano  R$ 340,00

Documentos necessários:
 03 fotos 3x4 do aluno;
 Fotocópia da Certidão de nascimento, cartão de vacinação e do fator RH do aluno;
 Fotocópia do RG e CPF do responsável e do comprovante de residência atual;
 Declaração de escolaridade e Histórico escolar;
 Atestado de saúde para Educação Física;
 Exame de vista para alunos do 1º ano;
 Os alunos novos passam por uma sondagem avaliativa que deverá ser agendada na
secretaria do colégio antes da matrícula.

Em 2021 daremos continuidade aos projetos iniciados em 2020:
 Programa bilíngüe com 03 (três) horas de aulas semanais de inglês dentro do
horário normal de cada turno da Educação Infantil ao 9º ano.
 Robótica Educacional opcional para todo o Ensino Fundamental.

Também manteremos os mesmos horários de nossos segmentos:
 Educação Infantil – Somente no turno da tarde em nossa unidade Kids;
 1º ao 3º anos – manhã e tarde na unidade Kids;
 4º e 5 º anos – manhã e tarde na unidade Cobam;
 6º ao 9º anos – somente manhã na unidade Cobam;
 Pré- técnico – para alunos do 9º ano de 2ª a 5ª das 13h às 16h30;
 Horários dos turnos:
Manhã - das 7h às 11h30
Tarde – das 13h20 às 17h50
Está garantido para 2021 o ensino online a todos que não se sentirem
confortáveis ao retorno das aulas presenciais enquanto não houver a vacinação da
população para a Covid-19.

Acesse nosso site e redes sociais:
Site do Colégio: http://www.cobam.com.br/
@colegiobatistamemorial
Colégio Batista Memorial
INICIAREMOS NOSSAS MATRÍCULAS a partir de 05/10/20.
GARANTA JÁ A SUA VAGA!
Compartilhe conosco essa caminhada!

A direção

