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01/12 a 06/12/2016

12 a 14/12/2016

27/12/2016

MATRÍCULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS APROVADOS POR MÉDIA

MATRÍCULA PARA ALUNOS APROVADOS OU REPROVADOS EM RECUPERAÇÃO FINAL

MATRÍCULA PARA ALUNOS APROVADOS OU REPROVADOS EM RECUPERAÇÃO ANUAL

1ª) Alertamos aos Senhores Pais que o Colégio Módulo NÃO SE RESPONSABILIZA PELA RESERVA DE VAGA do 
aluno que não atender ao calendário de matrícula. Como já é de conhecimento de todos, lembramos aos pais que têm mais de um 
filho na escola, que deverão seguir fielmente o nosso calendário, ou seja, cada um com a sua data, mesmo que um deles tenha 
passado por média e o outro esteja dependendo do resultado da recuperação anual ou final. Portanto, para evitarmos transtornos 
desnecessários, contamos com o compromisso e colaboração dos senhores para que cumpram, rigorosamente os prazos de 
matrícula.

2ª) Salientamos que a preferência pelo turno (Manhã ou Tarde) irá depender da disponibilidade de vagas. Desse modo, pais, 
estimulem seus filhos a passarem por média ou em recuperação anual, a fim de que encontrem vagas no turno de sua preferência, 
naturalmente, por ordem de chegada, dentro dos prazos acima fixados. 

3ª) Os alunos aprovados ou reprovados em Recuperação Final deverão matricular-se no dia 27/12/2016, imediatamente após o 
resultado. Caso contrário, serão inseridos na 1ª observação.

4ª) Os pais ou responsáveis legais pelo aluno deverão vir munidos de toda a documentação necessária. Mensalidades em 
atraso ou qualquer outra pendência devem ser resolvidos de forma imediata. Fatos dessa natureza, impedem a efetivação 
da matrícula para o ano de 2017. 

5ª) Para os alunos do turno da manhã que, com frequência, NÃO cumprem o horário de chegada à Escola, recomendamos a 
matrícula para o período da tarde, para que não ocorram os transtornos observados em 2016. 
 
6ª) INÍCIO  DAS  AULAS

7ª) Qualquer dúvida sobre esta circular, pedimos a gentileza de procurar a Direção do  Colégio para os devidos esclarecimentos.

Atenciosamente,
A Direção

CRONOGRAMA

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS EXIGIDOS

Horário de Matrícula: Segunda à Sexta, das 7h às 18h, e aos Sábados, das 8h às 12h.

COLÉGIO MÓDULO: “Sua Opção Inteligente”
www.colegiomodulo.com

“Um Brasil melhor se faz com Educação de Qualidade”
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ALUNOS DA 3ª Série
(Ensino Médio)

DEMAIS ALUNOS
(Ed. Infantil, Ens. Fundamental, 1ª e 2ª Séries do Ensino Médio)

16 de JANEIRO de 201709 de JANEIRO de 2017 (devido ao ENEM)

Anuidade 2016 (quitada no BANCO).

Comprovante de pagamento da 1ª parcela/2017.

Comprovante de residência (cópia).

Alunos da 3ª Série do Ensino Médio: RG e CPF (cópias) - exigência do Conselho de Educação.

Alunos do Maternalzinho até o 1° Ano do Ensino Fundamental: Cartão de Vacinação (cópia) - exigência do Conselho de Educação.



1 - Encerramento/2016 - Cronograma (Continuação)

 CALENDÁRIO DE PROVAS: “RECUPERAÇÃO ANUAL” (2º Ano / Ensino Fundamental à 2ª Série / Ensino Médio).

Horário das provas: 7h30min às 11h30min, para todas as turmas da Manhã e Tarde.

7ª) , será celebrada pelo Padre Peixoto, na Paróquia do Jesus Ressuscitado, a 1ª Eucaristia do Colégio 19/11 (sábado), às 16h
Módulo/2016.

8ª)  na Fazenda Boa Luz Resort para os alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental.22/11 (terça-feira),  Aula da Saudade

9ª) REUNIÃO COM OS PAIS da para entrega de 23/11 (quarta-feira), das 19h às 21h, EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROVAS, BOLETINS (RESULTADO FINAL), requerimento de matrícula, boleto da 1ª parcela referente à anuidade 2017 e todo 
material escolar que o aluno tiver direito. Solicitamos aos Senhores Pais o obséquio de não faltarem a esta reunião, pois divulgaremos 
informações importantes para 2017. A coordenação pedagógica e as professoras estarão à disposição dos Senhores para prestar 
quaisquer esclarecimentos.

10ª) , será realizada no Colégio Módulo a Cerimônia de encerramento do Ano Letivo/2016 no 23/11 (quarta-feira), às 19h
Teatro da escola. Na oportunidade, faremos a premiação dos 5 (cinco) primeiros colocados, do 2º Ano do Ensino Fundamental à 2ª 
Série do Ensino Médio.

11ª) , o Colégio Módulo realizará a Cerimônia de formatura dos “Doutores do ABC” no Teatro 28/11 (segunda-feira), às 19h
Atheneu. Durante esse evento, será celebrada pelo Padre Wagner, a bênção dos anéis, com a presença dos professores, funcionários, 
formandos e familiares.

12ª) , INÍCIO DAS MATRÍCULAS/2017 em todos os níveis de ensino (EDUCAÇÃO INFANTIL, 01/12 (quinta-feira)
ENSINOS FUNDAMENTAL e MÉDIO) para os alunos aprovados por média em 2016, conforme CRONOGRAMA na página 
seguinte.

13ª) , entrega do Boletim, no Teatro da Escola, contemplando o RESULTADO DOS 13/12 (terça-feira), das 8h às 12h
ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO ANUAL. Os PAIS ou RESPONSÁVEIS PELO ALUNO deverão comparecer ao Colégio 
para tomar ciência se o aluno está aprovado ou reprovado em Recuperação Anual ou se encontra em Recuperação Final. 

14ª) , período de provas de RECUPERAÇÃO FINAL, de acordo com o Calendário abaixo. O aluno que não De 20 a 23/12
obtiver Média Anual igual ou superior a 6,0 (seis) terá o direito em até 50% das disciplinas de sua Grade Curricular (6 disciplinas), 
de submeter-se às provas de Recuperação Final, contemplando toda a matéria do ano letivo. Lembramos que para a aprovação do 
aluno em recuperação Final, a  média  será 5,0 (cinco),  conforme  Regimento Interno do Colégio (disponível  no  site). Não haverá 
2ª chamada para provas de RECUPERAÇÃO FINAL.

CALENDÁRIO DE PROVAS: “RECUPERA   ÇÃO FINAL” (2º Ano/Ensino Fundamental à 2ª Série/Ensino Médio).

           Horário das provas: 7h30min às 11h30min, para todas as turmas da Manhã e Tarde.

15ª) , entrega dos RESULTADOS PARA OS ALUNOS EM RECUPERAÇÃO 27/12 (terça-feira), das 8h às 12h
FINAL, no Teatro da Escola.

Obs.:  Advertimos que para os alunos em Recuperação Final, o Colégio NÃO se PREFERÊNCIA DE TURNO:
compromete com a manutenção do turno em que o aluno estava matriculado, conforme previsto no Regimento Interno.

Redação / História ART / GEO / QUI / SOC

LIT / MAT

HIS / CIE / FIS

BIO / ING / ESP / ED. FIS

 POR / RED / FIL

Ciências / Inglês

Português

Matemática

 Artes / Geografia

01/12 (quinta-feira)

07/12 (quarta-feira)

06/12 (terça-feira)

05/12 (segunda-feira)

02/12 (sexta-feira)

6º Ano (Ensino Fundamental) à
2ª Série (Ensino Médio)

2º ao 5º Ano
(Ensino Fundamental)

GEO / RED / FIL / SOC / QUI

HIS / FIS / ED. FIS

POR / LIT / ING / ESP / ARTES

BIO / CIE / MAT

20/12 (terça-feira)

23/12 (sexta-feira)

22/12 (quinta-feira)

21/12 (quarta-feira)

Circular nº 10/2016 • Aracaju, 28 de outubro de 2016

1 - Encerramento/2016 - Cronograma

1ª) , período de provas da UNIDADE  IV De 07/11 a 11/11

Obs. 01: Para os alunos do 2º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, o período de provas terá início no dia 31/10. Após cada prova, os 
professores ministrarão aulas de revisão do conteúdo da próxima avaliação.

Obs.02:  Ao aluno que, por motivo de doença, faltar a qualquer avaliação, o Colégio dará direito à 
2ª chamada, contemplando a matéria destacada pelo professor e Coordenação Pedagógica. Este direito só será dado ao aluno que 
apresentar o Atestado Médico justificativo da sua ausência.

CALENDÁRIO ESCOLAR PARA    2ª  CHAMADA (6º ao 9º Ano/Ensino Fundamental )

As provas de 2ª chamada serão ministradas no turno da tarde, a partir das 14h30min, na sala de Vídeo para todas as turmas, de 
acordo com o exposto abaixo. Atenção:  O ALUNO QUE FALTAR  A  2ª  CHAMADA TERÁ NOTA “ZERO” NA  
AVALIAÇÃO.

GRUPO 1 (16 de novembro/quarta-feira):   ESP/MAT/POR/RED.
GRUPO 2 (17 de novembro/quinta-feira):   ARTES/GEO/HIS/FIL/SOC.
 GRUPO 3 (18 de novembro/sexta-feira):     CIE/QUI/FIS/BIO/ING/ED. FIS.

2ª)    período  de   avaliação    da    De 08/11 a 18/11 (EDUCAÇÃO  INFANTIL   ao   1º ANO/ENSINO FUNDAMENTAL),
ÚLTIMA  UNIDADE   do  Ano letivo.

3ª) os alunos do receberão o Boletim Escolar e Provas da 14/11 (segunda-feira)  , Ensino Fundamental e Ensino Médio 
Unidade IV. serão entregues, além dos documentos citados anteriormente,Para os alunos aprovados por média  o requerimento de 
matrícula e o boleto da 1ª parcela referente à anuidade 2017. 

Obs.: O aluno terá (quarta-feira),  prazo máximo, para efetuar qualquer tipo de reclamação para ajuste até o dia 16 de novembro 
na sua nota. Após este prazo, o aluno ficará destituído do direito a qualquer tipo de solicitação quanto à correção da Avaliação.

4ª) , período de RECUPERAÇÃO ANUAL. Durante este período, os professores ministrarão aulas de revisão De 14/11 a 29/11
dos conteúdos que serão abordados nas provas de Recuperação Anual e Final. É importante ficar atento para os horários das aulas de 
recuperação que serão entregues em sala de aula.

5ª) , último dia de aula do ano 18/11 (sexta-feira) EDUCAÇÃO  INFANTIL  ao  1º ANO/ENSINO FUNDAMENTAL
letivo para os estudantes desses níveis de ensino.

6ª) , período de provas de RECUPERAÇÃO ANUAL, de acordo com o calendário a seguir: De 01/12 a 07/12

     Senhores Pais e Estimados Alunos:

                Estamos finalizando mais um ano letivo. Como de costume, começa o período de reflexão sobre tudo o que foi 
realizado. Acrescentam-se aí as expectativas dos resultados que, certamente, comprovarão a seriedade, o 
profissionalismo e o empenho com que desenvolvemos nossas atividades. É certo que os esforços de todos aqueles que 
compõem o Colégio Módulo – pais, alunos, professores, equipe diretiva e colaboradores, permitem-nos afirmar que 
somos previamente vitoriosos. Agradecemos aos que, hábil e competentemente, empenharam-se durante a realização de 
todas as atividades curriculares e extracurriculares desenvolvidas em 2016.  
               Aproveitamos a oportunidade para parabenizar os alunos aprovados por média e desejar-lhes que continuem 
centrados na busca pelo conhecimento formal, hoje, mais do que nunca, chave para abrir as portas rumo ao sucesso 
profissional. Aos nossos estudantes ainda em processo de recuperação, enviamos nosso voto de confiança e nossas 
palavras de incentivo: reflitam sobre o que não foi bem feito, sobre o que precisa ser aprimorado, sobre que estratégias 
devem ser revistas ou remodeladas, a fim de lhes garantir o sucesso esperado. Lembrem-se de que sem esforço, 
dedicação, seriedade e atitude os objetivos demoram a ser alcançados. Também não temam as dificuldades: elas 
aparecem para que nos fortaleçamos cada vez mais. Confiem em sua capacidade e, certamente, vencerão todos os 
obstáculos.
             No ensejo, agradecemos à força Divina, sempre viva a nosso lado, a nos orientar, a nos conduzir e nos permitir 
continuar com saúde, dedicação e fé. Por fim, desejamos a todos um excelente Natal repleto de paz e harmonia, e que o 
Ano Novo surja reacendendo cada vez mais a chama da coragem, do amor, do entusiasmo pela vida e das grandes 
realizações.
 Aceitem  nossos  sinceros  agradecimentos,  ao  tempo  em  que solicitamos  o empenho  dos Senhores com 
relação à leitura atenta deste documento, no sentido de facilitar todo o processo  de ENCERRAMENTO-2016 e 
MATRÍCULAS-2017. 
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