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MATRÍCULAS 2019 

Ensino Médio 

Caros Pais ou Responsáveis,  

 

A parceria do Colégio JM Monteiro e Sistema Farias Brito / Editora Moderna tem como 

principal objetivo oferecer ao seu filho ensino de qualidade, com professores qualificados e futuro 

garantido na faculdade. 

O material didático a ser utilizado no ano letivo de 2019 é composto de um conjunto de 

apostilas, onde o aluno também terá acesso a todo conteúdo digital no portal do sistema, além do 

suporte pedagógico. 

Desenvolvidos por especialistas, nossos materiais didáticos foram elaborados para possibilitar 

que a prática pedagógica promova uma aprendizagem mais efetiva, permitindo que o aluno 

transforme a informação em conhecimento. 
 Sequências didáticas: apresentam situações de aprendizagem que mobilizam diversas 

habilidades cognitivas dos alunos. 

 Design instrucional: projeto gráfico pensado para uma utilização didática eficiente e maior 

engajamento e concentração nos estudos. 

 Da educação infantil ao ensino médio: os conteúdos estão alinhados com a BNCC – Base 

Nacional Comum Curricular. 

 Aprendizagem colaborativa: oportunidades para que o aluno estabeleça conexões entre os 

conhecimentos construindo concepções articuladas da realidade. 

Ao adquirir o Kit, o aluno receberá o primeiro volume já no primeiro dia de aula e iniciará seu 

estudo contando com todos os recursos pedagógicos desenvolvidos para a utilização desse material 

didático do SFB, recebendo o restante do material oportunamente. 

Ademais, há todo um cronograma preestabelecido para entrega desse material impresso pela 

Escola, que poderá ser acompanhado pela família e/ou responsáveis dentro do calendário letivo do 

corrente ano.  

Acrescentamos que se torna imprescindível o uso desse material desde o primeiro dia de aula, 

uma vez que o roteiro de estudo desenvolvido pelo SFB sugere um acompanhamento sistematizado.  

A aquisição do presente material didático poderá ser realizada na loja virtual do Colégio JM 

Monteiro. 

 

 
ORIENTAÇÕES | OBSERVAÇÕES: 

 
 MATRÍCULA DE ALUNOS NOVATOS 

 Para matrícula de alunos novatos são necessários: 01 foto 3x4; cópia de registro; histórico escolar; 

uma pasta para documentos; comprovante de pagamento do colégio anterior. 

 RG, CPF e comprovante de endereço dos responsáveis. 

 Matrículas abertas: de 12/11 a 21/12 de 2018. 

 

 MATRÍCULA DE ALUNOS VETERANOS 

 Matrículas abertas: de 12/11 a 21/12 de 2018. 

 RG, CPF e comprovante de endereço dos responsáveis. 

 Boleto do colégio quitado 2018. 
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MATRÍCULAS 2019 

Ensino Médio 

 IMPORTANTE: 

 Os livros são indispensáveis, não aceitaremos livros de segunda mão e do professor; 

 Todos os alunos deverão apresentar-se com uniforme completo desde o primeiro dia de aula: 

 

 CAMISETA PADRÃO DO COLÉGIO 

(OBSERVAÇÃO: Não serão permitidas 

camisetas de datas comemorativas, de feiras 

ou outros eventos ocorridos na escola); 

 

 CALÇA PADRÃO DO COLÉGIO (AZUL 

MARINHO, EM BRIM) (OBSERVAÇÃO: Será 

permitido ao aluno o uso de calça jeans); 

 
 

  
 

 SAPATO OU TÊNIS NAS CORES PRETO, BRANCO, VERMELHO OU AZUL ESCURO – CORES DO 

COLÉGIO –, VER MODELOS ABAIXO (OBSERVAÇÃO: Não será permitido o uso de sapatos ou 

tênis com cores extravagantes); 
 

    
 

 

 O aluno deverá zelar também por sua aparência pessoal, se apresentado diariamente com o 

fardamento bem cuidado. 

 
 INÍCIO DAS AULAS: 

 Dia 21 de janeiro de 2019. 

 
 HORÁRIO DAS AULAS: 

 Turno Matutino: 07:00h às 12:20h. 

 

 PROPOSTAS DE GRADE OPCIONAL PARA 2018 

 Aulas de Complementação e Revisão de Conteúdos 

 Aulões para ENEM e Vestibulares 

 Robótica 

 Projetos Educacionais 

 Avaliações Externas: Simulados e Olimpíadas 

 

Mais informações com a diretoria, secretaria e setor financeiro. 

Desejamos um ano de 2019 de muitas vitórias para todos! 

Atenciosamente, 

 

A Direção e Coordenação. 


