
O Século XXI representa a era da informação e do conhecimento. Para conduzir as novas gerações rumo a esta magnífica 
aventura é necessário uma proposta educacional sedutora e consistente, que oportunize e promova o desenvolvimento 
do potencial de cada estudante, que o prepare para a vida e para os inúmeros desafios que compõem a trajetória humana. 
Assumir a responsabilidade e complexidade deste desafio é evidenciar ainda mais nosso compromisso com a excelência em 
educação através dos muitos esforços empreendidos, tanto no que diz respeito aos investimentos em infraestrutura física, 
administrativa e pedagógica bem como na capacitação das pessoas, no redimensionamento dos espaços, dos tempos e dos 
conteúdos escolares que possibilitarão as novas oportunidades de aprendizagens.
Tudo isso porque temos uma missão muita clara, garantir educação de qualidade para formar cidadãos, líderes e empre-
endedores éticos e competentes, o que para nós, nestes próximos anos significa ampliar as oportunidades e experiências 
de aprendizagens através de diversas atividades práticas, objetivando além da aquisição e aprofundamentos de conheci-
mentos, habilidades e competências cognitivas, o desenvolvimento de habilidades e competências comportamentais e ati-
tudinais, como autonomia, responsabilidade, solidariedade, criatividade, trabalho em equipe, entre outros, possibilitando 
liberdade de escolha e decisão para que ideais e sonhos se transformem em realidade.
Para isso, o Centro Educacional Logos a partir de 2016 oferecerá além do currículo regular a opção de um currículo ampliado 
de tempo semi-integral ou integral, através de metodologias inovadoras, revestidas de singularidades que proporcionarão 
uma formação diferenciada.
Motivados por essa ousada perspectiva, renovamos nosso compromisso e dedicação para juntos educarmos nossas crianças 
e jovens para serem agentes transformadores da realidade em que atuam, conquistando com ética e competência o bem-
-estar pessoal e coletivo.

Aluno

• Cópia da Certidão de Nascimento;
• Histórico Escolar ou Ressalva e Boletim 

(alunos novos);
• 2 fotos 3x4;
• Cartão de vacina (Ed. Infantil);

Laudo Médico (se necessário).

Contratante

• Comprovante de quitação da última escola;
• Cópia - CPF;
• Cópia - RG;
• Cópia - Comprovante de Residência.

Escola

• Requerimento de matrícula;
• Contrato de prestação de serviços edu-

cacionais;
• Ficha de Saúde;
• Ficha de Anamnese.     

Podem ser exigidos outros documentos no ato 

da matrícula.

Deferimento da Matrícula

As matrículas para o ano letivo de 2016 serão 
deferidas após cumprimento dos seguintes 
critérios*:

• Não ter débito financeiro com o Logos em 
anos anteriores e 2015**.

• Pagamento de matrícula e material didáti-
co conveniado 2016.

• Aprovação do aluno para a série requerida.
• Documentação completa.

(*) Podem ser definidos outros critérios. 
(**) A rematrícula não configura perdão de dívi-

das anteriores.

Durante o processo de matrícula é realiza-
da consulta no serviço de proteção ao cré-
dito (SPC/SERASA).

Mensalidade em Atraso
Não renovaremos matrícula de responsáveis 
inadimplentes. Sabemos que inesperados mo-
mentos da vida podem causar desequilíbrio fi-
nanceiro, por isso estamos prontos para rece-
bê-lo e faremos o possível para encontrar uma 
solução. Não deixe de falar conosco.

Vencimento das Mensalidades
O vencimento das mensalidades será sempre 
o dia 5 de cada mês, conforme impresso nos 
boletos.

Uniforme
O uso do uniforme padrão da escola, à venda 
na Logos Conveniências, é obrigatório todos 
os dias, para todos os alunos, não sendo per-
mitido o uso de sandálias, chinelos ou outro 
tipo de calçado que não esteja de acordo com 
o uniforme da escola.

Cartão Estudantil - Cartão de Acesso
É de uso obrigatório todos os dias, na entra-
da e na saída da escola e tem por finalidade 
identificar os alunos da escola e dar-lhes con-

dições de usar os serviços oferecidos pela 
instituição. Além de oferecer maior seguran-
ça tanto para a escola quanto para o aluno 
e responsável, possibilita também o uso em 
eventos culturais, artísticos e desportivos ex-
traescolares com descontos, conforme Legis-
lação vigente no país.
Perda ou danos no cartão: o aluno deverá 
solicitar a 2ª via na Tesouraria da escola me-
diante pagamento. O aluno não poderá usar 
o cartão dos responsáveis.

Documentos Exigidos para Matrícula

As informações constantes no presente poderão sofrer alteração a qualquer momento a critério do Logos.
Durante o processo de matrícula consulte informações específicas sobre a série do aluno.

Este primeiro encontro, antes de começar as aulas, tem como ob-
jetivo promover uma aproximação dos pais e professores, apre-
sentar e explicar a proposta de ensino (conteúdos, metodologia, 
sistema de avaliação, objetivos de aprendizagens, etc.). Portan-
to, para começar o ano bem, não perca esta reunião. 

Ed. Infantil e Ens. Fund. I (1º ao 5º ano)
Data: 22/01/2016
Horário: 08h 

Ens. Fund. II (6º ao 9º ano) e Ens. Médio
Data: 23/01/2016
Horário: 08h

ENCONTRO DE PAIS E MESTRES

(91) 3235-3955 
www.celogos.com.br
facebook.com/celogos

Início das Aulas

Ens. Médio 25.01.2016
Ens. Fund. II: 6º ao 9º ano 25.01.2016

Ens. Fund.  I: 1º ao 5º ano 25.01.2016

Ed. Infantil - Maternal I e II 26.01.2016
Ed. Infantil - Jd I e Jd II 27.01.2016

Você é um estudante nota 10?
Apresente seu boletim* e ganhe descontos nas mensalidades. Consulte a tabela de descontos.

Não perca a oportunidade de ter 
uma Educação de Qualidade.
Matricule-se já!

Consulte o regulamento da promoção. Média Geral anual obtida através do desempe-
nho escolar, comprovada pelo boletim do ano letivo de 2015.*Promoção destinada a 
alunos do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio.

Média Geral 
10,0 a 9,6   
9,5 a 9,0
 8,9 a  8,5
8,4 a  8,0

Desconto (%)
100% (bolsa integral)   

50% (bolsa de 50%)
20% (bolsa de 20%)
15% (bolsa de 15%)

INFORMATIVO DE MATRÍCULA 2016

REDUÇÃO DA LISTA DE MATERIAIS E 
OUTROS CUSTOS
Reduzimos alguns materiais sem prejudicar  a 
qualidade dos nossos serviços educacionais, nos 
apropriando mais do uso das tecnologias de ensi-
no-aprendizagem e outras metodologias. Uso de 
meios eletrônicos de informação com a família 
(SMS, e-mail, redes sociais e aplicativos) reduzin-
do o consumo de papel e, avaliações digitais.

CONTROLE DE GASTOS COM LANCHES
Através de convênio com a empresa EasyFood©, 
você controla on-line a escolha do lanche do seu fi-
lho acompanhando o gasto e o potencial nutritivo 
dos lanches. Também permitirá limitar os valores 
gastos diária e mensalmente, ajudando no seu or-
çamento familiar. 

TEMPO INTEGRAL: QUALIDADE, CUSTO E 
BENEFÍCIOS ALINHADOS
Reduza custos com contratação de diversos servi-
ços e gastos: trabalhador doméstico, reforço esco-
lar, gás, limpeza, alimentação, etc.

Mais Qualidade: Alimentação com cardápio feito 
por nutricionistas; aulas de esportes; dança; mú-
sica; teatro; oficinas de matemática; oficinas de 
linguagem e literatura; inglês e; reforço (estudo 
monitorado) excluindo a necessidade de levar o 
aluno para atividades em lugares diferentes com 
seus custos atrelados.

Além dos serviços organizados pela escola, firma-
mos parcerias com serviços especializados.

NOVA ESTRUTURA ESCOLAR PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I
Salas de aula da Educação Infantil com banheiros in-
ternos; Sala do Ensino Fundamental com Laborató-
rio Multimeios; Laboratório de Informática; Sala de 
Psicomotricidade; Cozinha Experimental; Brinque-
doteca; Parquinho; Área de Recreação coberta; Mo-
biliário adequado e especial para todas as demandas 
diárias; Sistema VRV de ar-condicionado que utiliza 
30% a menos de energia elétrica; Sistema de aque-
cimento solar para cozinha, que aquece a água a 
70ºC reduzindo o consumo de gás e energia elétrica; 
Reutilização de água da chuva para áreas de jardins 
e vasos sanitários.

MEDIDAS PARA OTIMIZAR CUSTOS E MELHORAR A QUALIDADE DE EDUCAÇÃO

Elba Magave
Diretora do Centro Educacional Logos



Atividades de Linguagens e Literatura 

Atividades de Tecnologia e Comunicação

Atividades  Socioambientais

Sistema Positivo de Ensino

Ciência e Tecnologia

Portal Educacional

Gerenciamento da Aprendizagem - Aprimora 

Academia Paulo Afonso

Positivo English Solution

Curso Língua Inglesa - PES 

Atividades Artísticas

Atividades Motoras e Esportivas

Estudo Monitorado

Atividades de Matemática

As atividades desenvolvidas nas oficinas curriculares de Lingua-
gens e Literatura visam proporcionar o contato do aluno com os 
mais variados gêneros textuais, tais como contos, poemas, notí-
cias de jornal, divulgação científica, parlendas, trava-línguas e de-
mais literaturas com intuito de desenvolver o prazer pela leitura.

As atividades desenvolvidas nas oficinas curriculares de Mate-
mática envolvem contextos e situações problema com o obje-
tivo de desenvolver no aluno a capacidade de perceber a im-
portância e as interferências desta área de conhecimento em 
nossas vidas.

As atividades Motoras e Esportivas se caracterizam como opor-
tunidade para realização de treinamento mais aprofundado em 
um esporte e para o desenvolvimento de manifestações corpo-
rais, motoras e sociais no aluno.

Horários reservados e destinados para realizar as tarefas do dia e 
consolidar o aprendizado, preparando o aluno para as avaliações, 
sempre com orientação de profissionais qualificados. Também é 
um  momento importante para desenvolver autonomia e respon-
sabilidade com os deveres e assim obter um melhor rendimento.

As oficinas de Tecnologia e Comunicação têm a função de pro-
porcionalizar aos alunos participantes o acesso às diversas tec-
nologias e suas oportunidades de comunicação.

O grande desafio da sociedade contemporânea é repensar e re-
projetar novas formas viáveis de desenvolvimento que superem 
o modelo de crescimento a todo custo e que degrada o meio 
ambiente. Para isto, é fundamental desenvolver competências e 
habilidades vinculadas ao âmbito da cidadania, da sustentabili-
dade e da criatividade.

O conhecimento de língua estrangeira é nos dias de hoje consi-
derado um direito, conforme expresso na Lei de Diretrizes e Ba-
ses. Um requisito para que a cidadania plena seja exercitada no 
mundo globalizado em que vivemos. Com a inserção do Curso de 
Língua Inglesa o aluno terá possibilidades para reflexão, aprofun-
damento e expansão das experiências culturais e de linguagem.

A ampliação do estudo e prática das Artes na Escola de Tempo 
Integral tem sua importância a partir da compreensão de dois 
pontos fundamentais: primeiro, que a arte é área de conheci-
mento humano, patrimônio histórico e cultural da humanidade 
e; segundo, porque é linguagem e forma de comunicação e sis-
tema de representação de símbolos.
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 PARCEIROS EDUCACIONAIS

ENSINO INTEGRAL

O estudante sai do mero posto de espectador e passa a realizar 
experiências e resolver situações problema, aproximando o aluno 
das ciências e o motivando a aprender de verdade. O método é di-
recionado aos alunos e composto por mais de 4 mil itens, que vão 
desde materiais informativos a seres vivos, como peixes e plantas.

Um conjunto de soluções voltadas à Educação Infantil, ao Ensino 
Fundamental e ao Ensino Médio. Promove inovação, conhecimen-
to, tecnologia e qualidade na aprendizagem.

Um ambiente virtual lúdico, interativo e adaptativo que contribui 
para o desenvolvimento de habilidades seguindo o ritmo de cada 
aluno. O aluno pode trilhar o seu próprio caminho na busca de co-
nhecimento. Um grande aliado para o professor que pode acom-
panhar o desempenho de seus alunos individualmente e passa a 
conduzi–los na construção do conhecimento. 

É uma solução educacional da Editora Positivo que é centro auto-
rizado para a aplicação dos exames internacionais de proficiência 
de Cambridge English Language Assessment. Os professores têm 
formação e fluência no ensino de língua estrangeira, permitindo 
que a prática do idioma seja constante no cotidiano do aluno. 

Os livros didáticos utilizados pelos alunos são desenvolvidos no 
Centro de Pesquisa Positivo. São livros por série, nos quais estão 
reunidas todas as disciplinas estudadas pelo aluno. O primeiro livro 
é entregue no primeiro dia de aula e os demais, a cada bimestre.

O Logos oferece as melhores soluções em Educação. Para isto, além de contar com uma Gestão de Qualidade, Profissionais Qualificados e exce-
lente Infraestrutura estabelece parcerias estratégicas com Instituições que desenvolvem materiais didáticos em Centros de Pesquisas formados 
por Especialistas em Educação e Avançada Tecnologia. Conheça os nossos parceiros que contribuem para construção de uma formação completa.

Níveis de 
Ensino

Semi-Integral 2 Dias na Semana    Semi-Integral 3 Dias na Semana Integral 5 Dias na Semana

Regular Ampliado Alimentação Total Regular Ampliado Alimentação Total Regular Ampliado Alimentação Total
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Maternal 
I e II

R$ 697,63 R$ 338,85 R$ 297,00 R$ 1.333,48 R$ 697,63 R$ 482,92 R$ 378,00 R$ 1.558,55 R$ 697,63 R$ 771,53 R$ 528,00 R$ 1.997,16

Ciclo 1/2 
Jardim

I e II
R$ 660,20 R$ 338,85 R$ 297,00 R$ 1.296,05 R$ 660,20 R$ 482,92 R$ 378,00 R$ 1.521,12 R$ 660,20 R$ 771,53 R$ 528,00 R$ 1.959,73
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Ciclo 2/1
1º Ano

R$ 660,20 R$ 338,85 R$ 297,00 R$ 1.296,05 R$ 660,20 R$ 482,92 R$ 378,00 R$ 1.521,12 R$ 660,20 R$ 771,53 R$ 528,00 R$ 1.959,73

Ciclo 2/2
2º Ano

R$ 639,33 R$ 338,85 R$ 297,00 R$ 1.275,18 R$ 639,33 R$ 482,92 R$ 378,00 R$ 1.500,25 R$ 639,33 R$ 771,53 R$ 528,00 R$ 1.938,86

Ciclo 2/2
3º Ano

R$ 639,33 R$ 338,85 R$ 297,00 R$ 1.275,18 R$ 639,33 R$ 482,92 R$ 378,00 R$ 1.500,25 R$ 639,33 R$ 771,53 R$ 528,00 R$ 1.938,86

Ciclo 2/3
4º e 5º Ano

R$ 639,33 R$ 338,85 R$ 297,00 R$ 1.275,18 R$ 639,33 R$ 482,92 R$ 378,00 R$ 1.500,25 R$ 639,33 R$ 771,53 R$ 528,00 R$ 1.938,86
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l I
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Ciclo 3/1
6º e 7º Ano

R$ 599,09 R$ 338,85 R$ 297,00 R$ 1.234,94 R$ 599,09 R$ 482,92 R$ 378,00 R$ 1.460,01 R$ 599,09 R$ 771,53 R$ 528,00 R$ 1.898,62

Ciclo 3/2
8º e 9º Ano

R$ 599,09 R$ 338,85 R$ 297,00 R$ 1.234,94 R$ 599,09 R$ 482,92 R$ 378,00 R$ 1.460,01 R$ 599,09 R$ 771,53 R$ 528,00 R$ 1.898,62

En
si

no
 M

éd
io Ciclo 4/1

1º e 2º Ano
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- R$ 709,53 R$ 395,00 ----------- R$ 1.104,53

Ciclo 4/1
3º Ano

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- R$ 890,97 R$ 395,00 ----------- R$ 1.285,97

ENSINO REGULAR - MENSALIDADES 2016

ENSINO SEMI-INTEGRAL E INTEGRAL - MENSALIDADES 2016

Níveis de Ensino Regular

Ed. Infantil: Maternal I e II R$ 697,63

Ed. Infantil: Jardim I e II R$ 660,20

Ens. Fund. I: 1º Ano R$ 660,20

Ens. Fund. I: 2º ao 5º Ano R$ 639,33

Níveis de Ensino Regular

Ens. Fund. II: 6º ao 9º Ano R$ 599,09

Ens. Médio: 1º e 2º Ano R$ 709,53

Ens. Médio: 3º Ano (Convênio) R$ 890,97

Formas de Pagamento
Matrícula e Rematrícula

2x no cartão de crédito Valor integral de 2015 Até o dia 13.11.2015

1x no cartão de crédito Valor integral de 2015 Até o dia 11.12.2015

À vista (boleto) Valor integral de 2015 Até o dia 23.12.2015

Material Didático Conveniado e Complementar
8x no cartão de crédito Conforme Lista de Material Até o dia 13.11.2015
7x no cartão de crédito Conforme Lista de Material Até o dia 11.12.2015

6x no cartão de crédito Conforme Lista de Material Até o dia 23.12.2015
4x no cartão de crédito Conforme Lista de Material A partir de 28.12.2015

Evite pagar na escola. Aproveite a comodidade do sistema bancário e, até o vencimento, pague os boletos nos caixas eletrônicos de qualquer banco, nas farmácias, nos correios e até pela 
internet (caso seu banco ofereça o serviço). Assim, você contribui para a segurança de todos.

PERÍODO DE MATRÍCULAS 2016 PARA TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO 
DE 03.11 A 23.12.2015 DAS 8H ÀS 17H

Informática educativa
Cumprindo um papel importante em defesa da correta utiliza-
ção da informática educacional, os projetos estimulam o aluno a 
construir e praticar valores como justiça, ética e respeito, através 
dos desafios propostos por meio da diversidade das atividades 
que envolvem o uso da tecnologia. 

Há 27 anos a Academia Paulo Afonso forma não somente atletas 
com medalhas e troféus, mas verdadeiros campeões, cidadãos 
exemplares, disciplinados, respeitosos e saudáveis. A prática da 
arte marcial contribui para formação do caráter e da aptidão fí-
sica do aluno.


