EDITAL INFORMATIVO – MATRÍCULAS 2021
FIBONACCI COLÉGIO
A Direção do FIBONACCI Colégio publica o presente edital informativo a fim de regulamentar as condições para
o preenchimento de vagas para o Ensino Fundamental (8º e 9º Anos) e Ensino Médio (1º, 2º e 3º Anos), para
os turnos matutino e vespertino, no ano letivo de 2021.

1. MATRÍCULAS DE NOVOS ALUNOS
1.1. Condições de Acesso
Etapa

Capacidade do Fibonacci
(estudantes por turma)

8º ANO

Ensino
Fundamental

30

9º ANO

Ensino
Fundamental

35

1º ANO

Ensino Médio

35

2º ANO

Ensino Médio

35

3º ANO

Ensino Médio

60

Condições
- 1ª Etapa: Procedimentos administrativos de
matrícula;
- 2ª Etapa: Realização de Avaliação Diagnóstica e entrega de documentos escolares;
- 3ª Etapa: Feedback para os responsáveis no
início do ano letivo (fevereiro de 2021).
- 1ª Etapa: Realização e aprovação no Processo de Admissão;
- 2ª Etapa: Entrevista com a Coordenação
Pedagógica;
- 3ª Etapa: Procedimentos administrativos de
matrícula.

Processo de Admissão (2º e 3º Anos do Ensino Médio):
 Os candidatos deverão agendar data da prova através de telefonema para a secretaria do FIBONACCI
para os números (31) 3825-2451, (31) 3830-2451 ou (31) 98355-5070 .
 As provas ocorrerão a partir do dia 05 de novembro de 2020, na modalidade presencial, obedecendo todas
as normas de segurança necessárias à prevenção do Covid-19.
 A prova será composta de 36 questões objetivas (Matemática, Português/Literatura, História, Geografia,
Biologia, Física e Química) e 1 questão Discursiva/Dissertativa (Redação). Os conteúdos abordados para
a Prova Seletiva estarão em conformidade com os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) para o
Ensino Médio.

Critérios de Aprovação no Processo de Admissão
 A classificação é feita por maior pontuação na prova objetiva.
 A questão dissertativa, redação, será analisada para critérios de eliminação e desempate.
 Não caberão recursos de qualquer natureza.
 Obs: Não será aceito pedido de revisão ou vistoria da prova.
Resultado do Processo de Admissão
 O resultado da Prova do Processo de Admissão será comunicado aos responsáveis por telefone no dia útil
seguinte à sua realização. Em caso de aprovação o candidato passará por uma entrevista com a
Coordenação Pedagógica, para então ser encaminhado para efetivação da matrícula.

1.2. Período de Matrículas
As matrículas para novos alunos terão início no dia 05 de novembro e decorrerão enquanto houverem vagas.

1.3. Procedimentos para a Matrícula



As matrículas dos novos alunos terão uma etapa na modalidade on-line e outra etapa presencial.
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:
1ª Etapa: PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS








O responsável deverá enviar a documentação a seguir, digitalizada e legível para o e-mail:
matricula@fibo.com.br.
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 da Anuidade e 1ª Parcela do
Material Didático (referentes à competência de Janeiro/2021). Após transferência bancária deverão
enviar o comprovante de depósito ou transferência.
Importante: A matrícula só seguirá para a próxima etapa após confirmação do pagamento das
parcelas indicadas.

2º Etapa: REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E ENTREGA DAS DOCUMENTAÇÕES
ACADÊMICAS
 As Avaliações Diagnósticas serão realizadas no Colégio FIBONACCI na modalidade presencial,
obedecendo todas as normas de segurança necessárias à prevenção do Covid-19. Ocorrerão no período
de 14 a 22 de janeiro de 2021.
 Após confirmação da etapa administrativa, os responsáveis receberão por e-mail e telefone/whatsapp, a
informação da data da avaliação diagnóstica. No dia marcado, o aluno deverá comparecer, acompanhado
do responsável para a encerramento do processo de matrícula.
 Para conclusão da matrícula, o responsável deverá entregar até o dia da avaliação diagnóstica
(janeiro/2021) os seguintes documentos: Histórico Escolar concluído e atualizado até 2020 e
Declaração de Transferência emitida pela escola de origem após o término do ano letivo de 2020. A
matrícula dos estudantes no colégio não será considerada efetivada/deferida até a entrega desses
documentos.

2. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS
2.1. Período de Rematrículas
A renovação de matrícula dos alunos atuais será realizada no período de 09 a 30 de novembro de 2020. Este
será o período máximo para a renovação regular de matrícula, com garantia de vaga. Após este período, o
estudante estará sujeito à existência de vaga.

2.2. Condições



Estar em dia com as parcelas relativas à anuidade de 2020 e não possuir qualquer pendência
financeira no FIBONACCI.
Efetuar o pagamento da primeira parcela da anuidade de 2021, através de transferência bancária na
conta a ser informada pelo FIBONACCI e enviar o comprovante.



A rematrícula do aluno atual deverá ocorrer dentro do período estipulado acima, independente do
resultado final do ano letivo 2020. Se ocorrer reprovação, a renovação de matrícula será considerada
para o ano em que o estudante for retido. Neste caso, será enviado novo Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais para assinatura do responsável.

Obs: Não haverá hipótese de renovação de matrícula, sem as condições anteriores satisfeitas.

3. INVESTIMENTOS
3.1. Parcelas do Curso
Nº de Parcelas

Valor de cada parcela

Forma de Pagamento

8º e 9º Anos do
Ensino Fundamental

12

R$ 1.275,00

1º e 2º Anos do
Ensino Médio

1ª Parcela – Paga no ato da matrícula por meio
de Transferência Bancária.

12

R$ 1.468,00

3º Ano do
Ensino Médio

12

R$ 1.725,00

Demais Parcelas – Boletos Bancários para o
dia 05 de cada mês (fevereiro a
dezembro/2021).

3.2. Parcelas do Material Didático
Nº de Parcelas

Valor de cada parcela

8º e 9º Anos do
Ensino Fundamental

6

R$ 315,00

1º e 2º Anos do
Ensino Médio

6

R$ 385,00

3º Ano do
Ensino Médio

6

R$ 455,00

Forma de Pagamento
1ª Parcela – Paga no ato da matrícula por meio
de Transferência Bancária.
Demais Parcelas – Boletos Bancários para o
dia 05 de cada mês (fevereiro a junho/2021).

Os estudantes receberão, no primeiro dia de aula do ano letivo 2021, as primeiras apostilas que constituem o
material referencial da série. Demais apostilas e materiais complementares serão entregues ao longo do ano
letivo.

Bolsas de Estudo




Após início do ano letivo 2021, em data a ser estabelecida pela Diretoria do Fibonacci, haverá distribuição
de bolsas por série. A prova de seleção para bolsas será realizada na modalidade presencial, e em data
em que possam ser reunidos uma maior quantidade de estudantes. A escola acompanhará as avaliações
das autoridades sanitárias do município quanto ao controle da pandemia Covid-19.
As regras e percentuais de bolsas a serem distribuídas serão publicados em edital específico.

4. PERÍODO DAS AULAS
Horário

8º e 9º Anos do
Ensino Fundamental
1º Ano do Ensino
Médio

As aulas teóricas são,
majoritariamente, no período
Vespertino: 13h00min às
18h40min
(horário previsto sujeito a adaptações)

Observações Complementares

Monitorias durante as manhãs.
Monitorias e provas durante as manhãs e
simulados periódicos aos sábados.

2ª à 6ª feira

Obs: para a 1ª Série há um contra turno semanal
de 07h00 às 11h50, em dia a ser definido.

2º Ano do Ensino
Médio

As aulas teóricas são,
majoritariamente, no período
Matutino: 07h00min às 12h40min

Monitorias e provas durante a tarde e
simulados periódicos aos sábados.

3º Ano do Ensino
Médio

(horário previsto sujeito a adaptações)

2ª à 6ª feira – 2ª Série
2ª à Sábado – 3ª Série

Monitorias e provas durante a tarde e
simulados periódicos aos sábados.
Obs: há um contra turno semanal de 13h50 às
17h50 ou 18h40, em dia a ser definido.

