
                HORÁRIO 
    7:30 às 12:00 h MANHÃ   

    13:00 às 17:30 h TARDE 
Carga horária de 4 h e 30min por dia 

 
 

                UNIFORME 
 

De uso obrigatório. 
Tênis preto e meia ESCOLAR 
branca. 

 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
- Consultar o Edital de Matrículas no site:  
      www.cefaleluia.com.br 
- Email: contato@cefaleluia.com.br    
- Celular: 21  990673913   

 
 

 
              
 

 
 

 

MATRÍCULAS PARA 2021 
   

               Sr responsável, bem-vindo à escola que você sonhou para o seu filho(a), aqui Educamos com um propósito 

maior, que é formar verdadeiros cidadãos.  

               Nossa proposta pedagógica apesar de se ter uma linha tradicional, tem como pressuposto a compreensão de 
que a sala de aula não está restrita a quatro paredes, mas ao mundo, que vem se transformando, por meio das linguagens 
midiáticas e da tecnologia da informação. 
                Esse ano com a pandemia do Covid-19, tivemos que abrir mão de metodologias  que se utilizavam apenas de 
aulas expositivas e passamos a ter um novo aprendizado em equipe, tecnologia da informação e educacional, construção 
do conhecimento e desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais. 
                 Para dar suporte as aulas durante a pandemia, utilizamos as soluções educacionais da Plataforma Google 
Classroom/Google Sala de Aula, que adicionam resultados eficazes à experiência de aprendizagem. Com esse novo 
formato de ensino, o CEFA busca levar educação de qualidade inovadora a todos os nossos alunos, e formar pessoas 
com pensamento crítico, valores éticos, respeito e cidadania. 
                  

PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE MATRÍCULA DE SEU(SUA) FILHO(A), LEIA COM ATENÇÃO AS 
PRÓXIMAS INFORMAÇÕES: 

 

Plano: de 13 parcelas (DEZ a dez/21) E DE 12 PARCELAS (jan a dez/21) 

SEGMENTO ANUIDADE PLANO DE 13 PARCELAS PLANO DE 12 PARCELAS 

Parc s/desc Até dia 05 Até dia 10 Parc s/desc Até dia 05 Até dia 10 

Maternal 1 e 2 5.901,30 453,95 330,00 374,00 491,77 360,00 405,00 

Pré-escola 
1 e 2 

6.786,48 522,04 400,00 440,00 565,54 440,00 477,00 

Fundamental 1 
1º ao 5º ano 

7.340,48 564,65 440,00 477,00 611,71 480,00 517,00 

 

O plano de 13 parcelas poderá ser feito até o dia 15/12/2020, ou seja,  

data limite para a contratação desse plano (com o valor mais baixo, ou  
seja, o do dia 05 da tabela de descontos).  
 A partir do dia 16/12/2020 só poderá ser contratado o plano de 12 parcelas.  

 A agenda para o ensino fundamental custará R$ 28,00 

 A partir do mês de janeiro fica vigorando as datas de vencimento com os  

respectivos descontos conforme a tabela abaixo.   

                               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atividades  Físicas (extracurricular)                      Atividades  como enriquecimento curricular:  
  Judô, dança e capoeira (uma vez por semana)                         (a partir do Pré 1) 

  Natação (duas vezes por semana)                                             -  Inglês(Programa Bilingue)  
  PACOTE COM AS QUATRO ATIVIDADES                      - Tecnologia da Informação com robótica 

 

SÉRIE TURNO 

Maternal 1 Manhã e tarde 

Maternal 2 Manhã e tarde 

Pré 1 Manhã e tarde 

Pré 2 Manhã e tarde 

1° ano Manhã   

2° ano Manhã  

3° ano Manhã e tarde 

4° ano Manhã e Tarde  

5° ano Tarde  

 INÍCIO DAS AULAS 

08/02/2021 

DIFERENCIAIS PARA 2021 
 

- Mensalidades de 2021 = 2020 
- Salas com TV smart 
- Salas multimídia 
- Ensino hibrido (presencial e digital) 
- Google Classroom (G suíte) 
- 15% de desconto na compra dos livros didáticos 

http://www.cefaleluia.com.br/
mailto:contato@cefaleluia.com.br

