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Estadual de Ensino. Reconhecimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental: Res. CEE nº 9.746 - D.O 26/10/1985 - Aut. do Ensino
Médio: Parecer CEE 459/2018 – Res. CEE 200/2018 D. O de 20/12/2018.

“O fundamento de toda educação é o amor” (Pierre Vigne)
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EDITAL DE MATRÍCULA / 2021

A Diretora do Colégio Padre Ovídio, em atendimento ao disposto na Lei nº 8.078, de 11/9/1990
e na Lei 9.870, de 23/11/1999, no uso de suas atribuições, torna público o Edital de matrícula
para o ano de 2021, conforme orientações abaixo:
Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das
matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula
contratual. (Art. 5º da Lei 9.870, de 23/11/1999)
São asseguradas em estabelecimentos públicos de ensino fundamental e médio as matrículas
dos alunos, cujos contratos, celebrados por seus pais ou responsáveis para a prestação de
serviços educacionais, tenham sido suspensos em virtude de inadimplemento, nos termos
do caput deste artigo. (Art. 6º § 3º Lei 9.870, de 23/11/1999 - Renumerado pela MP nº 2.17324, de 23.08.2001)

O ano de 2021 se apresenta, ainda, cheio de incertezas. Portanto, em razão do ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA, e da não descoberta conclusiva da vacina contra a Covid-19, por
motivo de saúde pública e também por possíveis decretos federais, estaduais ou municipais, as
atividades presenciais poderão, a critério do COLÉGIO, serem substituídas pelo Regime Especial
de Aulas Não Presenciais, por meio de tecnologia de informação e metodologias próprias, na forma
da legislação em vigor. O COLÉGIO poderá optar, ainda, por uma das formas de prestação de
serviços: intermitente – presencial em alguns dias; alternado –frequência presencial alternando
os grupos; excepcional – somente determinados grupos de alunos retornam presencialmente
(alunos sem possibilidade de acesso remoto); integral – retorno de todos os alunos; virtual – casos
em que não é possível o retorno do aluno presencialmente (risco de contaminação, contágio,
doença pré-existente); híbrido – alternando atividades presenciais e remotas; remoto – aulas
síncronas e assíncronas.
Vale ressaltar que poderemos utilizar mais de uma estratégia de retorno, obedecendo as
orientações dos órgãos competentes.
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I.

PERÍODOS DE MATRÍCULA

A) NOVOS ALUNOS
 15 a 23/12/2020;
 28 a 30/12/2020;
 04 a 15/01/2021.
HORÁRIO: Das 8h às 16h – (de segunda a sexta), de forma presencial, com agendamento
prévio, através dos telefones (75)3604.5050.
B) ALUNOS DA CASA





15 a 23/12/20 – alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL e que estão em dia com o setor financeiro;
21 a 23/12/20 – alunos aprovados e que estão em dia com o setor financeiro;
28 a 30/12/20 – alunos aprovados e que estão em dia com o setor financeiro;
04 a 15/01/21 – alunos aprovados ou que fizeram recuperação e que estão em dia com o setor
financeiro.
Horário: das 8h às 16h (de segunda a sexta) para forma presencial, com agendamento
prévio pelo telefone (75)3604.5050

Atenção! Os pais do Ensino Fundamental I que pretendem mudar de turno devem entrar em contato
com a Secretria antes de efetivar a matrícula. A mudança de turno será condicionada à
disponibilidade de vagas.
II.

ATENDIMENTO NO SETOR FINANCEIRO
 Os pais que necessitarem de atendimento PRESENCIAL no setor financeiro deverá
agendar previamente pelo telefone (75)3604.5051.

III.

INÍCIO DO ANO LETIVO (DATAS PREVISTAS)
 08 de fevereiro – Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Ensino Médio;
 09 de fevereiro – Educação Infantil.
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IV.

VALOR DA ANUIDADE E PARCELA ESCOLAR DE 2021 PARA CADA CURSO OU SÉRIE

EXCLUSIVAMENTE para o ano letivo de 2021 as parcelas não foram reajustadas,
permanecendo o mesmo valor aplicado em 2020
CURSO
VALOR DA ANUIDADE
VALOR DA
PARCELA
Educação Infantil (Grupo 2 ao Grupo 5)
R$ 8.604,00
R$ 717,00
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
R$10.056,00
R$ 838,00
Ensino Fundamental (6º ano)*
R$11.424,00
R$ 952,00
Ensino Fundamental (7º ao 9º ano)
R$11.328,00
R$ 944,00
Ensino Médio (1ª e 2ª série)
R$11.472,00
R$ 956,00
Ensino Médio (3ª série)
R$14.544,00
R$1.212,00
*Valor diferenciado por conta do Programa Bilíngue
V. VALORES: LIVROS DO SISTEMA ARI DE SÁ (SAS) PARA O ANO DE 2021
CURSO
Educação Infantil (Grupo 2 e 3)
Educação Infantil (Grupo 4 e 5)
Ensino Fundamental (1º ano)
Ensino Fundamental (2º ao 5º ano)
Ensino Fundamental (6º ao 8º ano)
Ensino Fundamental (9º ano)
Ensino Médio (1ª e 2ª série)
Ensino Médio (3ª série)

VALOR
R$ 538,81
R$ 778,97
R$1.090,66
R$1.315,67
R$1.793.06
R$1.999,80
R$2.177,29
R$2.247,09

VENDA: A venda dos livros SAS para o ano letivo de 2021 será realizada diretamente pelo eSAS – Loja Virtual. As informações de como acessar a Loja e condições de pagamento serão
divulgadas no Site do Colégio.
VI.

PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
A) NOVOS ALUNOS:
A matrícula será realizada de forma presencial, COM AGENDAMENTO PRÉVIO e obedecendo
os critérios de segurança estabelecidos:






Usar máscara (obrigatório)
Manter o distanciamento
Trazer sua própria caneta
Usar alcool em gel
Evitar trazer acompanhante

1º PASSO:
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 Inscrição no site do Colégio: www.padreovidio.com.br
 Aguardar o retorno do Colégio para agendar a entrevista com a Psicopedagoga(on-line);
 Após a realização da entrevista, o Colégio enviará para o e-mail do responsável, um link para
preenchimento do formulário complementando os dados cadastrais. Após esse processo,
aguardar o período da matrícula;
2º PASSO:
 O RESPONSÁVEL FINANCEIRO deverá comparecer na data e horário agendado para a
conferência dos documentos, impressão do boleto e assinatura do contrato. A matrícula
só será CONSOLIDADA com a confirmação do pagamento da 1ª parcela da anuidade de
2021;
 A vaga só será garantida até as datas de matrícula constantes nesse edital, após esse
prazo será condicionada à disponibilidade de vagas para a série;
IMPORTANTE!: A MATRÍCULA SÓ PODERÁ SER EFETIVADA PELO RESPONSÁVEL
FINANCEIRO PARA O ANO LETIVO DE 2021.
B. ALUNOS DA CASA
A renovação da matrícula para os alunos da casa está prevista para ser de forma on-line. Quem
optar pela forma presencial, deverá agendar previamente, através do telefone (75)3604-5050 e
obedecer os critérios de segurança estabelecidos:
 Usar máscara (obrigatório)
 Manter o distanciamento
 Trazer sua própria caneta
 Usar alcool em gel
 Evitar trazer acompanhante
MODO ON-LINE
 Acessar o site do Colégio: www.padreovidio.com.br no portal da SECRETARIA
Será divulgado, posteriormente, no site do colégio, as informações e passo a passo
da matrícula on-line.
IMPORTANTE!: SÓ PODERÁ EFETUAR A MATRÍCULA O RESPONSÁVEL FINANCEIRO
CADASTRADO EM 2020. CASO NÃO SEJA O MESMO PARA O ANO DE 2021, DEVERÁ
ENTRAR EM CONTATO COM O COLÉGIO, PELO TELEFONE (75)3604.5054 E SOLICITAR A
ALTERAÇÃO, COM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO OU A MATRÍCULA DEVERÁ SER
REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL, COM AGENDAMENTO PRÉVIO, PELO RESPONSÁVEL
EM 2021.

VII. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA MATRÍCULA
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A) ALUNOS DA CASA - conforme Art. 5º da Lei 9.870 de 23/11/99


Atualização dos dados cadastrais;



Quitação da anuidade escolar de 2020;



Comprovante de pagamento da 1ª parcela de 2021;



Atestado médico ou atestado de recomendações médicas, quando for o caso, para a prática
de Educação Física e Esportes (deverá ser entregue no retorno das aulas presenciais ou
encaminhado para o e-mail: secretaria@padreovidio.com.br);



Cópia do cartão de vacinação atualizado para alunos até 18 Anos de idade, da educação
infantil, ensino fundamental e médio (deverá ser entregue no retorno das aulas presenciais
ou encaminhado para o e-mail: secretaria@padreovidio.com.br);



Outros documentos que, por ventura, não foram entregues no ano de 2020, será cobrado no
retorno das aulas presenciais, EXCETO quem tiver pendência com a TRANSFERÊNCIA
(Histórico Escolar), que deve ser entregue ANTES da renovação da matrícula.

B) NOVOS ALUNOS - Resolução CNE/CEB nº 2, de 9 de outubro de 2018
 Grupo 2 – Ter idade de 2 (dois) anos completos até o dia 31/03/2021;
 Grupo 3 – Ter idade de 3 (três) anos completos até o dia 31/03/2021;
 Grupo 4 – Ter idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31/03/2021;
 Grupo 5 – Ter idade de 5 (cinco) anos completos até o dia 31/03/2021;
 1º ano Ensino Fundamental – Anos Iniciais: Ter idade de 6 anos completos até o dia
31/03/2021;
 Entrevista realizada pela Psicopedadoga do Colégio;
 Declaração de Escolaridade para quem vai cursar a Educação Infantil;
 Transferência (original e com carga horária completa), a partir do 1º ano do Ensino
Fundamental. A matrícula do aluno transferido só se concretiza com a apresentação do
respectivo documento e é vedada a utilização de qualquer outro documento;
 Cópia do CPF e RG do pai;
 Cópia do CPF e RG da mãe;
 Cópia da certidão de nascimento do aluno e RG (a partir de 10 anos ou a completar em 2021);
 Cópia do CPF do aluno (obrigatório);
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 Cópia do cartão de vacinação atualizado (para alunos com até 18 anos de idade, da
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio);
 1 foto 3 x 4 (original e atual);
 Comprovante de residência com CEP ATUALIZADO;

 Em caso de pais separados ou alunos que residam com outros responsáveis, será exigida
a documentação de guarda de menor, no ato da matrícula;
 Comprovante de pagamento da 1ª parcela de 2021;
 Leitura e assinatura do Requerimento de Matrícula e do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais 2021 (fornecidos pelo Colégio). Obs.: O contrato só é válido com assinatura de
testemunhas de ambas as partes;
 Laudo atualizado comprobatório e relatórios de atendimento de saúde necessários ao
desenvolvimento do aluno com necessidades educacionais especiais (quando for o caso);
 Atestado médico ou atestado de recomendações médicas, quando for o caso, para a
prática de Educação Física e Esportes.
VIII. VAGAS PARA ALUNOS NOVOS
Educação Infantil
Matutino
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5

30
24
36
21

Ensino Fundamental
Mat
Vesp
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano

26
11
12
31
22

Não oferece
Não oferece
12
22
09

Matutino
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano

23
37
45
24

Ensino Médio
Vespertino
1ª série
2ª série
3ª série

30
42
00

As vagas serão encerradas à medida que forem preenchidas o número de alunos em cada
série.
Obs.: A formação de turma se dará a partir de 08 alunos matriculados em cada turma.

IX.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES (OPCIONAIS)

 A viabilidade dessas atividades dependerá do contexto da modalidade de ensino, diante do
cenário pandêmico. As informações serão divulgadas ao longo do ano letivo de 2021.
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X. MATERIAL ESCOLAR PARA 2021
A lista de material será disponibilizada no site do Colégio.
XI. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Os horários apresentados a seguir se referem ao período regular de aulas presenciais. Em
conformidade com o cenário atual, por conta da pandemia, nova organização poderá ser publicada
no site e nas redes sociais do Colégio.
SÉRIE
GRUPO 2 ao GRUPO 5
ENSINO FUNDAMENTAL
1º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
2º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
3º ANO

ENSINO FUNDAMENTAL
4º e 5º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
6º ANO

EDUCAÇÃO INFANTIL
TURNO/HORÁRIO
Matutino:
07h30min às 11h30min
Matutino:
07h25min às 11h35min
Matutino:
SEGUNDA, QUARTA e SEXTA-FEIRA
07h20min às 11h40min
TERÇA e QUINTA-FEIRA
07h20min às 12h15min
Matutino:
Vespertino:
Segunda, Quarta e Sexta-feira:
Segunda, Quarta e Sexta-feira:
07h20min às 11h40min
13h15min às 17h25min
Terça e Quinta-feira:
Terça e Quinta-feira:
07h20min às 12h15min
13h15min às 18h05min
Matutino:
Segunda e Quarta-feira:
07h20min às 12h15min
Terça, Quinta e Sexta-feira:
07h20min às 11h40min

Vespertino:
Segunda e Quarta-feira:
13h15min às 18h05min
Terça, Quinta e Sexta-feira:
13h15min às 17h25min

Segunda , Quinta e Sexta-feira: 07h15min às 11h50min
Terça e Quarta-feira: 07h15min às 12h30min

ENSINO FUNDAMENTAL
7º ANO

Segunda, Terça, Quinta, e Sexta-feira: 07h15min às 11h50min
Quarta: 07h15min às 12h30min

ENSINO FUNDAMENTAL
8º ANO

Segunda, Terça, Quarta e Sexta-feira: 07h15min às 11h50min
Quinta-feira: 07h15min às 12h30min

ENSINO FUNDAMENTAL
9º ANO

Segunda e Quarta-feira: 07h15min às 11h50min
Terça, Quinta e Sexta-feira: 07h15min às 12h30min.

ENSINO MÉDIO
1ª e 2ª SÉRIE

Vespertino:
13h15min às 18h20min
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ENSINO MÉDIO
3ª SÉRIE

Matutino:
(Terça-feira:
07h15min às 12h30min

VESPERTINO
Terça-feira: 14h05min às 18h20min
SEGUNDA, QUARTA, QUINTA e
SEXTA: 13h15min às 18h20min

OBS.: Os dias dos horários estendidos poderão sofrer alterações;

IMPORTANTE: CONFORME CALENDÁRIO DE ATIVIDADES, QUE CONSTA NO INFORMATIVO 2021, A SER
ENTREGUE NA MATRÍCULA PRESENCIAL OU DISPONIBILIZADO NO SITE DO COLÉGIO, AOS SÁBADOS,
TEREMOS AULAS/ AVALIAÇÕES / ATIVIDADES PARA OS DIFERENTES NÍVEIS DE ENSINO, DURANTE O ANO
LETIVO DE 2021. INFORMAMOS AINDA QUE O COLÉGIO TRABALHA COM TRÊS UNIDADES LETIVAS E QUE,
NA ÚLTIMA UNIDADE, NÃO OCORRE 2ª CHAMADA, NEM RECUPERAÇÃO PARALELA.

XII. UNIFORME
DIÁRIO: Ed. Infantil
 Camisa e short-saia padronizados do Colégio (meninas)
 Camisa e bermuda padronizadas do Colégio (meninos)
 Tênis e meia
Ens. Fundamental I (1º ao 5º ano)
 Camisa , bermuda ou calça padronizadas do Colégio, tênis e meia
Ens. Fundamental II e Médio:
 Camisa padronizada do Colégio e calça jeans modelo padrão (azul escuro ou preta);
 Tênis e meia
EDUCAÇÃO FÍSICA: - Camisa e bermuda padronizadas;
Tênis e meia (não é permitido sapatênis)
XIII. ONDE ADQUIRIR O UNIFORME*
Lua e Luz Confecções
Av. Sr. dos Passos,158
Centro – Telefones:
(75) 3221.9818
(75) 3322.8835

Artecor
Rua Prudentópolis, 244
Eucaliptos – Telefones:
(75) 3622.4048
(75) 99171.3736

LMC Variedades
Informações pelos
Telefones:
(75) 99927.7771
(75) 98864.4323

*O Colégio informa, apenas, os locais de vendas, não tendo nenhum vínculo comercial com
as empresas acima.
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XIV. INFORMAÇÕES GERAIS

 A matrícula só será CONSOLIDADA com a confirmação do pagamento da 1ª parcela da
anuidade de 2021 e assinatura do contrato;
 A matrícula só será efetivada mediante apresentação de toda a documentação exigida;
 Colocar o nome do aluno e a série que irá cursar no verso da foto;
 Os alunos em recuperação farão sua matrícula após o resultado final;
 Não garantimos vagas para os alunos que não obtiveram aprovação;
 O período oficial de matrícula encerra-se no dia 15/01/2021. Para os alunos novos, à medida
que forem encerrando às vagas em cada série;
 O Colégio não se responsabilizará pelas vagas dos alunos que não se matricularem nas
datas previstas nesse edital, passando assim as suas vagas para os novos alunos;
 O aluno só poderá frequentar as aulas após a efetivação completa da matrícula com a
apresentação de toda a documentação à Secretaria;
 A permanência do aluno na turma de origem será garantida mediante a formação da turma e até
as datas de matrícula informadas nesse edital. Para solicitação de mudança de turma só será
atendida se houver possibilidade. Não garantimos, portanto, mudança de turma. Caso seja
possível, o critério será de acordo com a data e horário da efetivação da matrícula;
 A formação das trumas da 3ª série do Ensino Médio, será constituída de acordo com a ordem de
matrícula (data/hora);
 O aluno “Novo” será matriculado na turma “N” e no momento da organização definitiva das listas
será colocado na turma que houver disponibilidade de vagas;
 Não garantimos vagas para os alunos que não obtiveram aprovação em sua Escola de origem;
 No dia 03/02/2021, no turno matutino, não haverá expediente no Colégio.

Feira de Santana, 26 de novembro de 2020.
Maria Cristina Oliveira Freitas
Diretora

