DURAÇÃO DO CURSO
INÍCIO DO CURSO

30/11/2020 (2ªF)

TÉRMINO DO CURSO

22/01/2021 (6ªF)

Obs: No Período de 22/12/2020 a 10/01/2021, a escola estará em Recesso/Férias.
MODALIDADE DO CURSO:
Tendo em conta o período em que vivemos (Pandemia Covid-19), o curso decorrerá somente na
modalidade ON-LINE, por meio de plataforma apropriada a ser informada pela escola.
O curso decorrerá todo nesta modalidade, independente de os órgãos governamentais autorizarem a volta
às aulas presenciais.

HORÁRIO DAS AULAS / CARGA HORÁRIA DO CURSO
• Carga Horária Semanal: 30 AULAS
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

12 aulas

Ciências Humanas e suas Tecnologias

5 aulas

Matemática e suas Tecnologias

5 aulas

Linguagens, códigos e suas Tecnologias

5 aulas

Redação

3 aulas

• Horário das Aulas: Segunda a Sexta-Feira – das 07h00 às 12h50.
• Monitoria/Correção: Segunda a Sexta-feira – à tarde/noite.
• Simulados: Ocorrerão aos sábados e/ou domingos à tarde, conforme o calendário do planejamento anual
do FIBONACCI. Serão 06 dias de simulados, equivalente a 3 ENEM´s completos.

INVESTIMENTO
Nº Parcelas

Valor

Forma de Pagamento

Parcelas

2

R$ 600,00

1ª Parcela - paga por transferência bancária no ato da
matrícula.
2ª Parcela - paga através de Boleto Bancário para
20/12/2020.

Material
Didático

1

R$ 200,00

Paga por transferência bancária no ato da matrícula.

CONDIÇÕES ESPECIAIS


EX-ALUNOS FIBONACCI (Extensivos ou Intensivo):
o Um ano de estudo – 10% Desconto
o Dois anos de estudo – 20% Desconto



IRMÃO DE ALUNO – 10% Desconto



PAGAMENTO DO CURSO À VISTA – 5% Desconto.



Os descontos se aplicam somente nas parcelas do curso. Não se aplicam ao Material Didático.

MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO
O material didático é composto por 2 APOSTILAS com mais de 1000 exercícios gabaritados, com índice
indicativo para orientar os estudos sobre os temas mais cobrados no ENEM.

PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA
Período
As matrículas terão início no dia 21 de novembro e decorrerão enquanto houverem vagas.

Procedimentos
As matrículas ocorrerão na modalidade on-line.
Aqueles que desejarem, poderão realizar a matrícula presencialmente na secretaria do Fibonacci, sob
agendamento de horário, para mantermos os cuidados necessários e evitar aglomerações, tendo em vista o
período de Pandemia em que vivemos. Contatos (31)3825-2451, (31)3830-2451, (31)98355-5070

.

Os procedimentos para as matrículas seguirão as orientações a seguir:


O responsável deverá enviar a documentação a seguir, digitalizada e legível para o e-mail:
matricula@fibo.com.br. Assunto do e-mail: MATRÍCULA INTENSIVO ENEM – Informar o nome
do estudante.



Documentos do Estudante: RG, CPF, Cartão de Vacinas e Cartão de Seguro de Saúde (se houver).



Documentos do Responsável Financeiro: RG, CPF ou CNH e Comprovante de Residência.



Com os documentos enviados, o FIBONACCI irá confeccionar o Contrato de Prestação de Serviços
que será enviado ao Responsável por e-mail, para ser assinado de forma eletrônica.



No endereço eletrônico em que o responsável receberá o contrato, serão enviados, juntamente, o
Requerimento de Matrícula e outros impressos necessários, bem como informação de dados
bancários para pagamento das seguintes parcelas no ato da matrícula: 1ª Parcela do curso e Valor
do Material Didático. Após transferência bancária deverão enviar o comprovante de depósito ou
transferência.



Importante: A matrícula só será considerada efetivada após confirmação do pagamento das
parcelas indicadas.

