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CAMINHAR EM DIREÇÃO AO FUTURO
É FAZER AS MELHORES ESCOLHAS HOJE.

O NOME QUE FAZ A DIFERENÇA

BRASIL

Informações sobre renovação de matrículas
Senhores Pais e responsáveis,
É com grata satisfação que lhes escrevemos para reafirmar nosso compromisso na qualidade da educação de seus
filhos.
Sion tem a missão de oferecer uma educação inovadora, capaz de transformar a realidade e colaborar efetivamente na
formação integral do ser humano e tem como principal caminho valores éticos e cristãos.
Em 2020, contamos com a parceria escola/família para partilharmos conquistas, superações e novos projetos.
No plano pedagógico daremos continuidade assessoria pedagógica da Somos Educação. Fizemos ajustes necessários
para implantarmos e efetivarmos no planejamento de 2020 novos projetos baseados na BNCC (Base Nacional Comum
Curricular).

Em 2020 destacamos:
1. Inglês Plus – Aulas bilíngues a mais na matriz curricular sem
custo adicional.
2. Parceria Somos Educação – Daremos continuidade a essa parceria que é o principal grupo de
educação básica do Brasil, com um amplo portfólio de soluções educacionais para assessorar a
escola, no desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos e professores.
Dentre essas soluções da Somos Educação destacamos:
Avaliação Continuada – Fornece dados para garantirmos que todos os processos que envolvem tanto o ensino
como a aprendizagem tenham qualidade. Por seu caráter processual e formativo, permite replanejamento, a
busca por novas e diferentes estratégias e a adoção de intervenções adequadas. Nesta etapa, colaboramos
com:
• 04 simulados em formato ENEM para os alunos da 3ª série do Ensino Médio, correção pela TRI (Teoria de
Resposta ao Item)
• 02 avaliações diagnósticas baseadas na matriz da Prova Brasil para 2º, 5º e 9º Ano
• Lista de questões na plataforma Plurall (Somos)
• Relatórios de desempenho na plataforma Plurall (Somos)
Estruturações de intervenções pedagógicas - Após análise de conteúdo e avaliações, haverá quando
necessários essa intervenção com a finalidade de replanejar a etapa escolar.
Formação do professor:
• Assessoria Pedagógica (palestras e oficinas);
• Cursos EAD;
• Formação continuada de professores;
• Webnários, encontros na rede.
Plataforma De Estudos – Plurall – É uma inovadora solução educacional digital, que utiliza da tecnologia da
linguagem atual dos jovens para cumprir seus principais objetivos:
• Possibilitar o protagonismo dos alunos, colaborando com o desenvolvimento de sua autonomia no processo
de aprendizagem e dando recursos para que pratique o “aprender a aprender”;
• Repertoriar a equipe escolar com informações sobre as dúvidas dos alunos e sobre a aprendizagem dos
conteúdos das diferentes disciplinas, fornecendo relatórios que contemplam dados individuais e coletivos e
que permitem planejar e replanejar às estratégias de ensino.
• E- book – Aluno pode acessar, online e offline, os e-books (livros na versão digital) das obras que possuir.
• Possibilitar a Equipe Pedagógica, via internet, acesso aos relatórios pedagógicos gerados pela utilização dos
alunos, podendo acompanhar, analisar e fazer intervenção nos processos de aprendizagem e ensino.
• Acesso a plataforma Árvore de Livros;
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Coaching
Teen

No ano de 2020 para os alunos de 6 º ao 8 º Ano do Fundamental, haverá uma aula
semanal de “Teen Coaching”, uma metodologia, um conjunto de competências e
habilidades que podem ser aprendidas e desenvolvidas para alcançar objetivos na vida
pessoal e profissional. Nessas aulas serão trabalhados os seguintes conteúdos:
• Autoconhecimento • Organização • Vivências lúdicas • Respeito ao próximo
• Responsabilidade • Identidade do outro • Autoestima • Dinâmicas de grupos.

Coaching
Vocacional

A partir do 9º Ano até o Ensino Médio, os alunos terão encontros de Coaching Vocacional
com o objetivo de mediar algumas necessidades: atingir metas, solucionar problemas e
desenvolver novas habilidades. Encontros no contraturno.

Daremos continuidade as aulas de tecnologia e habilidades digitais, utilizando: materiais
de robótica, atividades de cultura maker, internet das coisas (IoT), inteligência artificial,
realidade aumentada, óculos de realidade virtual, vídeos e imagens em 2D e 3D,
programação e animação. Acesso ao Google for Education: • Youtube (upload de vídeo,
utilização para edições simples e acesso aos vídeos com plataforma de segurança) •
Google Drive • Google Docs • Google Apresentações • Google Formulários • Google
Anotações e Agenda • Google Planilhas (sem fórmulas) • Google Drawing •
Armazenamento ilimitado • Compartilhamento de arquivos on-line.
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Seguem algumas informações importantes sobre a rematrícula/2020.
A fim de facilitar o pagamento da primeira parcela da anuidade 2020, iniciaremos as rematrículas no mês de
outubro/2019. (Sendo que esta poderá ser efetuada em até 03 vezes).
Os senhores receberão um kit contendo:

1- Informações gerais de 2020;
2- Requerimento de matrícula;
3- Ficha saúde;
4- O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2020 estará disponível no site da Escola para ser preenchido
digitalmente, impresso e assinado em 2(duas) vias. (Não há necessidade de reconhecimento de firma).
ATENÇÃO:
a. Caso o responsável financeiro de 2020 não seja o mesmo de 2019, favor devolver o Kit anexando cópia simples
do comprovante de residência, CPF e RG do novo responsável;
b. A devolução dos documentos (itens 2, 3 e 4) deverá ser realizada na Secretaria da Escola, até o dia 08 de
novembro de 2019;
c. A matrícula será efetivada:
I. Após consulta junto a Secretaria e a Tesouraria da Escola, constatando-se que não haja nenhuma pendência;
II. Que os pagamentos ainda devidos para 2019 ocorram normalmente;
III. Que o pagamento da 1ª parcela da anuidade 2020 ocorra nas datas definidas a seguir.
(Vide Cláusula 2ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2020).

Informamos também que:
• No boleto de janeiro de 2020, não estará indicada, de nenhuma forma nem mesmo no site, a turma a qual o
aluno frequentará;
• Solicitamos aos senhores que iniciem o processo de matrícula o quanto antes. Iniciaremos o processo de
distribuição/junção das classes de 2020. Lembramos que não serão permitidas mudanças de turmas/classes e
escolha de professores após o prazo determinado (18/12/2019).
• A matrícula poderá ser cancelada (sendo 80% do valor pago devolvido - Vide Contrato) até o primeiro dia
letivo de 2020;
• Em virtude do período de férias escolares, a mensalidade de janeiro de 2020 estará disponível no site da Escola a
partir de dezembro de 2019.

Informações importantes sobre a venda de material e uniforme e horário de funcionamento da escola.
1. 2019 – Bazar: de 02 a 20/12/2019 - venda de material e uniforme, com 10% de desconto no cartão de débito.
No cartão de crédito, em até 6 vezes sem o desconto. O Bazar atenderá em 2020 – de 06 a 10/01/2020 das 8h às
12h e das 13h às 16h30, de 13 a 17/01/2020 das 8h às 12h e das 13h às 16h30 e a partir de 20/01/2020 das 7h
às 13h e das 14h às 16h30;
2. Venda de livros presencial: dias 14 a 17/01/2020 das 8h às 16h30. A partir de dezembro/2019 a Livraria
Livro Fácil iniciará a venda dos livros via site;
3. Visando a segurança de seu (sua) filho (a), nosso aluno, e o uso indevido do uniforme escolar por outras pessoas,
a partir de novembro/2019 receberemos uniformes antigos que serão doados;
4. Informamos, também, que o horário de funcionamento da Secretaria e Tesouraria será de 06 a 10/01/2020 das
8h às 12h e das 13h às 16h, de 13 a 17/01/2020 das 8h às 12h e das 13h às 17h e após essa data (17/01/2020),
atendimento no horário normal de funcionamento da Escola, das 7h30 às 17h.
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Valores e opções de pagamento
Abaixo, segue tabela com os valores das parcelas para cada segmento em 2020:
Período
Regular

Período
Regular

13 parcelas de:

Anuidade

Educação
Infantil

R$1.388,40

R$18.049,20

R$27.835,20

R$32.864,70

1X R$1.388,40 1X R$1.388,40
10X R$2.333,40 10X R$2.753,40
2X R$1.556,40¹ 2X R$1.971,15¹

Fundamental I
(do 1º ao 5º ano)

R$1.513,20

R$19.671,60

R$29.258,10

R$35.085,60

1X R$1.513,20 1X R$1.513,20
10X R$2.442,45 10X R$2.925,45
2X R$1.660,20¹ 2X R$2.158,95¹

Fundamental II
(do 6º ao 9º ano)

R$1.653,60

R$21.496,80

R$1.869,90

R$24.308,70

Curso

Ensino
Médio

Intermediário
Anuidade

Integral

Intermediário2

Integral3

Anuidade

parcelas de:

parcelas de:

¹ Valores das parcelas do Intermediário e do Integral pagas nos meses de janeiro e julho descontados os lanches e almoço.
² Incluso lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, brincadeiras livres e dirigidas e aulas com especialistas (1 aula de Jazz ou Futsal, 1 aula de
Ritmos e 1 aula de culinária).
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Incluso lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, brincadeiras livres e dirigidas e aulas com especialistas (2 aulas de Jazz ou Futsal, 1 aula de
Ritmos, 1 aula de Culinária, 1 aula de Teatro, 2 aulas de Natação, 1 aula de Horticultura(quinzenal) e 1 aula de Informática).

Divisão da 1ª parcela da anuidade de 2020
Curso

Pagamento em 3X - 31/10, 29/11 e 20/12

Educação Infantil

1X R$462,80 com 28,5% de desconto até 31/10/19
(R$462,80 - R$131,89 = R$330,91) + 2X R$462,80

Fundamental I (do 1º ao 5º ano)

1X R$504,40 com 28,5% de desconto até 31/10/19
(R$504,40 - R$143,75 = R$ 360,65) + 2X R$504,40

Fundamental II (do 6º ao 9º ano)

1X R$551,20 com 28,5% de desconto até 31/10/19
(R$551,20 - R$157,09 = R$394,11) + 2X R$551,20

Ensino Médio

1X R$623,30 com 28,5% de desconto até 31/10/19
(R$623,30 - R$177,64 = R$445,66) + 2X R$623,30

Importante:
Para efetivação da rematrícula 2020 é necessário entregar todos os documentos na Secretaria e pagamento dos três boletos
referente a 1ª parcela da anuidade de 2020 disponível no site da Escola. Caso não os receba, entrar em contato com a Tesouraria da
Escola pelo telefone: 2139-6700 ou através dos endereços eletrônicos: tesouraria@sionsp.com.br e tesouraria1@sionsp.com.br.
Para os pais que desejam efetuar o pagamento da 1ª parcela da anuidade de 2020 à vista, procurar a Tesouraria da Escola.
Informamos que todos os boletos e a Nota Fiscal Eletrônica serão enviados ao responsável financeiro principal e este terá acesso
às informações via site da Escola.
“ A Alma que ama, sente, aprecia e experimenta, em si mesma a verdade. ” (Padre Theodoro Ratisbonne)

Atenciosamente,
A Direção.
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O NOME QUE FAZ A DIFERENÇA
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Fones: (11) 2139-6700 | 2954-4744
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INTEGRAL
www.sionsp.com.br
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