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Senhores pais ou responsáveis,
A finalidade deste informativo é orientá-los sobre a rematrícula do ano letivo de 2019, pois este ano serão feitas as
renovações on-line, de acordo com as orientações em anexo.
DA RENOVAÇÃO
Para os alunos que estiverem adimplentes com o Colégio, a renovação de matrícula poderá ser realizada on-line
(www.roga.com.br). Ao final do processo, é necessário imprimir, assinar o documento e entregá-lo na Secretaria do
Colégio. Não serão mais enviados os documentos como: Calendário Escolar, Guia do Aluno e Lista de Material, pois todos
esses documentos estarão disponíveis, on-line durante o processo de rematrícula. Além disso a matrícula só será
efetivada após o pagamento da primeira mensalidade. Logo o não pagamento do boleto, até a data de vencimento, não
efetivará a matrícula. Caso a renovação seja paga após o vencimento e sem autorização do Colégio, o aluno não terá vaga
garantida.
Não será aceito qualquer tipo de acordo no que diz respeito ao adiamento de dívidas pendentes para o ano
seguinte.
Os alunos que estiverem em dia com o pagamento das mensalidades poderão também renovar a matrícula por meio de
boleto bancário, com data máxima para o dia 5 de janeiro de 2019. Aos que desejarem fazer a renovação na secretaria do Colégio,
o pagamento da primeira mensalidade, que corresponde à matrícula, poderá ser feito em espécie ou em boleto bancário. Devido à
exigência legal do boleto ser registrado, informamos aos que desejarem pagar antes da data prevista (5/1/2019) que os boletos
serão enviados ao banco no dia seguinte ao retirado. O pagamento poderá ser feito a partir do dia seguinte da retirada do boleto, à
tarde. Outrossim comunicamos que, em todos os Estados algumas pessoas estão tendo dificuldades para pagamento na Caixa
Econômica. Este é um problema da própria Caixa. Então recomendamos entrar em contato com o gerente de sua conta ou até
mesmo procurar a ouvidoria da Caixa, ou efetuar o pagamento em outro banco.
DA MENSALIDADE E PERÍODO DE RENOVAÇÃO
A renovação de matrícula será entre os dias 23 a 31/10 e 1º/11 na secretaria do Colégio – Sede, AE 08, Módulo B – e o
atendimento será das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira.
O valor da mensalidade para 2019 será:
Modalidade
Pré-Escola
Ensino Fundamental I
Ensino Fundamental II
Ensino Médio

Valor da
Mensalidade
R$ 900,00
R$ 957,00
R$ 1.205,00
R$ 1.350,00

5% de desconto até o dia 5 de cada mês
(a partir da 2ª. mensalidade)
R$ 855,00
R$ 909,15
R$ 1.144,75
R$ 1.282,50

DA MENSALIDADE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
Lembramos que a renovação de matrícula não exime o responsável financeiro de pagar a mensalidade de novembro e
dezembro do corrente ano. O valor da mensalidade de janeiro de 2019 corresponde à renovação de matrícula. De fevereiro a
dezembro de 2019, as mensalidades serão cobradas, conforme previsto no contrato de prestação de serviços educacionais.
DOS 35 ANOS DO COLÉGIO
1.

35% desconto na mensalidade de agosto/2019.
Em Agosto (9/8/2019), o Colégio completará 35 anos. Assim os responsáveis financeiros que pagam o valor integral da
mensalidade e recebem os 5% de pontualidade e que estiverem em dia com a mensalidade, receberão um desconto de 35% (30%
+ 5%) no valor da mensalidade de agosto, somente.
2. 60 ANOS DA MANTENEDORA
O Colégio enviará a Criciúma/SC 4 alunos para representá-lo na comemoração dos 60 anos de fundação da mantenedora, que
será dia 19/7/2019. Os representantes serão escolhidos entre os primeiros classificados dos simulados do Ensino Médio (1 aluno da
1ª Série, 1 da 2ª e outro da 3ª). O quarto representante será o primeiro classificado no Desafio do Conhecimento do Ensino
Fundamental II. As despesas de viagem e acomodação estarão sob a responsabilidade do Colégio.
3. GINCANA
Em comemoração aos 35 anos, o Colégio custeará um dia de passeio a um Hotel Fazenda para as 3 primeiras equipes
colocadas. A data e o local serão definidos posteriormente, porém deverá ser em Brasília ou em uma cidade próxima.

DESCONTOS
1. Pontualidade
Os descontos oferecidos pelo Colégio são de pontualidade para pagamento até dia 5 de cada mês. Do dia 6 ao dia 10, o
pagamento será efetuado com valor integral. Após essa data, o valor será acrescido de multa e juros, conforme cláusula 7ª
parágrafo 1º do contrato.
No período matutino, só haverá gratuidades para os alunos do Ensino Médio, a não ser a de irmãos ou por necessidade
do Colégio.
No período vespertino, para o Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), não haverá desconto de 5% de pontualidade; somente
o desconto de turno de 20%, exceto aos alunos que passarem pelo processo de bolsa/gratuidade de acordo com a legislação
vigente da área socioeducativa e pela Assistência Social da Instituição.
2. Desconto de Irmãos
Será concedido o desconto de 5% para cada irmão, além do desconto de 5% de pontualidade para os pagantes de
mensalidade integral.
Observação: Os alunos do Fundamental do 6º ao 9º ano do turno vespertino não terão direito a desconto de irmãos.
A gratuidade não é cumulativa.
TODOS OS DESCONTOS serão concedidos a partir da segunda mensalidade, e com vencimento para o dia 5 de
cada mês, exceto àqueles que recebem as gratuidades de 50% e 100%, de acordo com a lei nº 12.101. Em caso de inadimplência
ou de pagamento em atraso, o CONTRATANTE perderá todo e qualquer abatimento, bonificação ou desconto do qual seja
eventualmente beneficiário.
DO BOLETO BANCÁRIO
Devido à mudança na legislação, os boletos deverão ser registrados e poderão ser retirados no aplicativo, pelo site e/ou
pela tesouraria do Colégio. Em caso de atraso, o responsável financeiro poderá entrar no site do banco www.itau.com.br/boletos e
atualizar o boleto. Contudo, o boleto poderá ser automaticamente protestado. Após o dia 15 de cada mês, está apensado o termo
de ciência do boleto bancário e as normas para baixar o aplicativo.
DO INÍCIO DAS AULAS / FÉRIAS
O início das aulas será dia 30 de janeiro de 2019.
As férias escolares serão a partir de 26 dezembro de 2018 a 24 de janeiro de 2019.
DO ENSINO MÉDIO
Continuaremos com o processo do Ensino Médio com aulas somente no período matutino. Assim não iremos alterar
nosso computo de carga horária do Ensino Médio, pois, de acordo com a nossa matriz curricular, já temos uma carga de mil horas,
conforme a legislação prevê.
DAS AULAS DE REVISÃO/ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
O acompanhamento pedagógico no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano ocorrerá nos componentes curriculares de
Língua Portuguesa, Matemática e Inglês; do 6º ao 9º ano, Língua Portuguesa, Química-Física, Matemática. Já no Ensino Médio, o
acompanhamento pedagógico acontecerá nos componentes curriculares de Gramática, Matemática, Física, Química e Redação. As
aulas de revisão, durante o ano letivo, serão destinadas tanto aos alunos da Sede quanto aos do Núcleo I, de acordo com a
indicação do educador.
DAS ESCOLINHAS - GRATUIDADES
As escolinhas começarão na segunda quinzena de fevereiro e serão limitadas. Caso a procura ultrapasse o número de
vagas por modalidade, haverá sorteio no Departamento de Educação Física e na Coordenação Pedagógica de Educação Física na
Sede:
Sede: futsal, capoeira, violão, dança, teatro, xadrez e Karatê.
Núcleo I: futsal, capoeira, judô, ballet, xadrez, violão, dança, teatro, Karatê e flauta.
Observação: O aluno poderá participar ou de uma modalidade esportiva ou de uma cultural. Contudo ele poderá se inscrever em
uma segunda opção. Caso haja vaga disponível nela, esse aluno será convocado ao longo do ano letivo.
DO JUDÔ E BALÉ – EDUCAÇÃO INFANTIL
Continuaremos disponibilizando as modalidades de Judô e Balé para a Educação Infantil (Maternal II, Jardim I e II) os
alunos poderão optar pela modalidade no início das aulas para melhor adaptação do aluno nas atividades. As atividades serão
realizadas uma vez por semana, no período em que o aluno estuda. Os demais alunos terão essas aulas nas escolinhas, em
horário contrário ao da aula em que estudam.
DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Para os alunos do Ensino Fundamental I e II, será inserido a Educação Financeira com a proposta educacional de discutir
e refletir sobre princípios de Educação Financeira, estimulando a reflexão em situações do cotidiano e na aprendizagem efetiva de
fundamentos.

DA PSICOMOTRICIDADE
Os alunos da Educação Infantil terão aula de psicomotricidade com o ojetivo do desenvolvimento da criança, em que a
mesma deve ser estimulada sempre para que se possa ter uma formação integral, uma vez que o movimento para a criança
significa muito mais que mexer com o corpo, é um processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas,
afetivas e orgânicas.
ESCOLA DE BASQUETE AR4 (ARTHUR) E ESCOLA NACIONAL DE ESPORTES (PAULA PEQUENO)
Para o próximo ano, continuaremos com as parcerias. O valor da mensalidade e a forma de pagamento deverão ser
tratados diretamente com os responsáveis das suas Escolinhas. Os horários e dias das aulas serão confirmados a partir da
matrícula efetivada.
DA LIBERAÇÃO DO ALUNO
O Colégio só liberará as saídas antecipadas dos alunos se houver a presença do responsável, a fim de garantir a
segurança do próprio filho.
DA INSCRIÇÃO DO GRUPO SANGUÍNEO E FATOR RH
Atendendo a Lei Distrital nº 4.379 de 28/7/2009, que torna obrigatório a inscrição do grupo sanguíneo e do fator RH nas
fichas escolares dos alunos em quaisquer etapas de ensino. Sendo assim, solicitamos que nos envie o registro por meio da ficha de
matrícula os dados necessários.
DA REUNIÃO DE PAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO)
As reuniões de pais, realizadas ao longo do ano letivo, ocorrerão durante a semana, de acordo com o calendário escolar 2019.
No dia 29/1/19, haverá reunião de pais, Núcleo I - Turno matutino: das 7h30 às 10h. Turno vespertino: das 13h30 às 15 horas.
No dia 29/1/19, haverá reunião de pais para os alunos dos 6º anos e alunos novos, Sede – Turno matutino: das 8h às 10h. Turno
Vespertino: das 14h às 16h
DO PROCESSO PARA REMATRÍCULA:
1 – Acesse o site www.roga.com.br.
2 – Clique em Portal acadêmico, no menu superior.
3 – Digite CPF e senha do responsável financeiro.
4 – Após entrar no portal, clique no nome do aluno, que se encontra no menu lateral à esquerda.
5 – Clique em Rematrícula->Processo de Rematrícula->Iniciar Rematrícula.
6 – Verifique os dados do aluno, do responsável financeiro e do responsável educacional. Preencha os campos em que houver
alteração, principalmente o campo e-mail.
Atenciosamente,
A Direção

