INSCRIÇÃO DE NOVOS ALUNOS
PARA O 1º ANO (EVENTUAIS VAGAS)
IRMÃOS DE ATUAIS ALUNOS
A partir de 07 de agosto, serão convocados,
pela secretaria, conforme posição na lista de
espera.
Os pais devem preencher formulário e agendar
entrevista com a coordenação do segmento.
De 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h.
Local: 1º andar (Sala 23 B).
Valor R$ 220,00.

VIVÊNCIA PEDAGÓGICA
14 de setembro, sábado, das 08 às 11 horas.

INSCRIÇÃO DE NOVOS ALUNOS DO
2º AO 5º ANO
A partir de 07 de agosto.
De 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h.
Inscrição no 1º andar (Sala 23 B).
Valor R$ 220,00.

ENTREGAR
• cópia do boletim atualizado da escola de

origem

PROVAS
14 de setembro, sábado, das 08 às 11 horas.
(Língua Portuguesa)
21 de setembro, sábado, das 08 às 11 horas.
(Matemática)
ENCONTRO com os pais dos alunos candidatos para a
apresentação da Proposta Pedagógica: 21 de setembro,
sábado, às 8h30.

RESULTADO
30 de setembro, das 14h30 às 16h30.

PROGRAMAS PARA AS PROVAS
LÍNGUA PORTUGUESA
• Ler e interpretar os diversos tipos de texto.
• Desenvolver, por escrito, um texto a partir de

um tema sugerido, observando domínio da
ortografia e clareza das ideias pertinentes
para a série.
• Usar corretamente as noções gramaticais
básicas de forma contextualizada:

PARA O 2º ANO
•
•
•
•

alfabeto: vogais e consoantes
ordem alfabética
uso da letra maiúscula
divisão silábica

PARA O 3º ANO
•
•
•
•
•
•
•

ordem alfabética
uso da letra maiúscula
substantivo próprio e comum
gênero do substantivo: feminino, masculino
número do substantivo: singular, plural
divisão silábica
classificação quanto ao número de sílabas

PARA O 4º ANO
• ordem alfabética (uso do dicionário)
• substantivo próprio, comum e coletivo
• separação das palavras em sílabas e

classificação quanto ao número de sílabas
• adjetivo
• verbo

PARA O 5º ANO
•
•
•
•
•

ordem alfabética (uso do dicionário)
substantivo: gênero, número e grau
adjetivo e locução adjetiva
verbo: pessoa, número e tempo
separação das palavras em sílabas e
classificação quanto do número de sílabas

MATEMÁTICA
• Resolver

situações-problema, demonstrando
diferentes formas de raciocínio e processos de
resolução, utilizando para isso os seguintes
conceitos matemáticos:

PARA O 2ºANO
• sistema de numeração decimal
• operações fundamentais: adição, subtração

sem reagrupamento
• noções de tabelas e gráficos
• corpos sólidos e figuras geométricas

PARA O 3º ANO
• sistema de numeração decimal
• operações fundamentais: adição, subtração

com e sem reagrupamento
• tabelas e gráficos
• corpos sólidos e figuras geométricas

PARA O 4º ANO
• sistema de numeração decimal
• operações fundamentais: adição, subtração

com e sem reagrupamento, multiplicação com
um algarismo no multiplicador
• tabelas e gráficos
• corpos sólidos e figuras geométricas

PARA O 5º ANO
• sistema de numeração decimal
• operações fundamentais: adição e subtração

com e sem reagrupamento, multiplicação com
dois algarismos no multiplicador e divisão com
um algarismo no divisor
• tabelas e gráficos
• corpos sólidos e figuras geométricas

PRÉ-MATRÍCULA
Data:
07 de outubro
Horário: das 8 às 16 horas

ENTREGAR
• cópia da certidão de nascimento
• cópia do RG, CPF e comprovante

de
residência do responsável financeiro
• ficha financeira da escola de origem,
contendo a informação da série em que o
aluno está matriculado em 2019
• cópia da cartela de vacinação, atualizada
• cópia do exame de grupo sanguíneo e do
fator Rh
Na pré-matrícula deve ser pago o valor de
R$1.200,00. Esse valor será abatido na 1ª
parcela da anuidade 2020, por ocasião da
conclusão do processo de matrícula.

MATRÍCULA
Data:
22 e 23 de outubro
Horário: das 8 às 16 horas

ENTREGAR
• requerimento de matrícula
• cadastro informes médicos com uma foto

3x4, recente (corrente ano)
No ato o responsável financeiro deverá assinar o
contrato de prestação de serviços educacionais
e quitar o restante da 1a parcela da anuidade de
2020. Em caso de desistência comunicada até 21
de dezembro de 2018, será feita a devolução de
50% do valor pago.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos
com nossa equipe de profissionais pelo telefone
3445.3255 ou pelo e-mail
colegio@equipe-recife.com.br .
Contatos pessoais devem ser agendados com
antecedência.
Armando Vasconcelos
e Diretores
Ensino Fundamental (anos iniciais)
Elisabethe Pontes coordenadora

EF – ANOS INICIAIS
INFORMES GERAIS

