COLÉGIO DOM BARRETO
Av. Saudade, 705 - Ponte Preta - Campinas - SP - CEP 13041-670 Fones (0 xx19) 3232-4366 ou (0xx19) 3232-4796 Fax (0xx19) 3234-6696
Site: www.colegiodombarreto.com.br - E-mail: dombarreto@colegiodombarreto.com.br
Mantenedora: Colégio Dom Barreto C.N.P.J. 46.030.789/0001-24
Etapas da Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

Senhores Pais ou responsáveis de candidatos
a cursar da Educação Infantil ao 5° ano do Ensino Fundamental / 2019
Seguem-se informações sobre como proceder para CONHECER O COLÉGIO
DOM BARRETO:
Teremos grande satisfação em recebê-lo(s) para conhecer nosso Colégio – uma
instituição que há 65 anos mantem uma ação educativa, na qual se pretende que os
educandos vivam um processo de aprendizagem, desenvolvendo suas competências e
habilidades, integrando conhecimentos e informações, tendo como ponto de partida a
fé em Deus e no homem, como um ser único, capaz de valorizar princípios éticos e
morais.
1º passo = Ler atentamente as instruções abaixo, principalmente as que se referem ao
ano e à faixa etária.
2° passo = Os pais ou responsáveis encontram-se com a orientadora educacional ou
substituta que , nesse momento, explanará:
 a filosofia do Colégio;
 a filosofia de ensino utilizada na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental (Metodologia Montessoriana) e as alterações metodológicas nos
anos subsequentes;
 a prática do Ensino Religioso
 o dia-a-dia de cada ano – a rotina escolar;
 as aulas com professores especialistas oferecidas para cada ano;
 volta pelo Colégio, para conhecer o ESPAÇO FÍSICO.
3° passo = Concomitantemente à atividade realizada com os pais ou responsáveis, as
crianças – candidatos a serem novos alunos do Colégio, reúnem-se com uma professora
ou com uma professora auxiliar, para:
 visitar o Colégio, conhecendo o ESPAÇO FÍSICO – nossas salas ambientes e
salas de aula;
 realizar uma atividade, conforme a tabela abaixo. Para essa atividade, não é
necessário nenhuma preparação prévia, pois ela não é seletiva e não é preciso
trazer nenhum material escolar, esses são fornecidos pelo Colégio. Sugerimos que
a criança venha com roupa confortável.

INFANTIL II

INFANTIL III

INFANTIL IV

1º ANO do E.F.

Idade: 03 anos
completos ou a
completar até
30/06/2019

Idade: 04 anos
completos ou a
completar até
30/06/2019

Idade: 05 anos
completos ou a
completar até
30/06/2019

Idade: 06 anos completos
ou a completar até
30/06/2019

Atividade lúdica
(recreativa)

Atividade lúdica
(recreativa)

Atividade lúdica e
desenho

Atividade lúdica, de
vogais e nºs até 9

2º ANO do E.F.

3º ANO do E.F.

4º ANO do E.F.

5º ANO do E.F.

Idade: 07 anos
completos ou a
completar até
30/06/2019 e
documentação
comprobatória apta a
frequentar o 2º ano da
escola de origem

Idade: 08 anos
Idade: 09 anos
completos ou a
completos ou a
completar até
completar até
30/06/2019 ou
30/06/2019 ou
documentação
documentação
comprobatória de
comprobatória de
aprovação para o 3º ano aprovação para o 4º ano
da escola de origem
da escola de origem

Idade: 10 anos completos
ou a completar até
30/06/2019 ou
documentação
comprobatória de
aprovação para o 5º ano
da escola de origem

Atividades de
alfabetização e
numeração

Atividades de
Atividades de
- Língua Portuguesa: - Língua Portuguesa:

Atividades de
- Língua Portuguesa:

interpretação de texto

interpretação de texto

interpretação de texto

- Matemática:

- Matemática:

- Matemática:

numeração: unidade,
dezena e centena,
adição, subtração e
problema

numeração , problema,
adição, subtração,
multiplicação e divisão

operações e
nomenclaturas /
problemas, utilizando
raciocínio lógicomatemático e sistema
monetário

Observações:
 A documentação comprobatória deverá ser apresentada somente na matrícula, não
sendo necessário trazê-la na visitação;
 A visita dos pais ou responsáveis, bem como do(a) candidato(a), com a realização
da atividade, tem duração de aproximadamente uma hora;
 Essa visita é sem compromisso para efetuação de matrícula / 2019.
4° passo = Ver as datas e horários abaixo, disponíveis para agendamento.
 marcar o melhor dia e horário para o comparecimento dos pais com a criança;
 Não há atendimento no sábado;
 Qualquer dúvida, ligar para a secretaria do Colégio (fone: 32324366)

Observações:
 Desejando, os pais ou responsáveis podem vir visitar nosso Colégio, sem trazer a
criança. Posteriormente, sendo de seu interesse, agendar nova data para que o(a)
candidato(a) compareça e realize a visitação e a atividade.
 O agendamento, das datas e horários acima, NÃO SÃO AOS INTERESSADOS
PELO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO / GRATUIDADE ESCOLAR, cujo
processo está explanado em outro link, passando por agendamento com o Serviço
de Assintência Social.
Desde já agradecemos sua atenção e esperamos sua visita.
Sermos parceiros na educação de seu(sua) filho(a) será um grande orgulho
para nós, educadores do Colégio Dom Barreto.

Atenciosamente,
A Diretoria.

