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CENTRO EDUCACIONAL PRINCÍPIOS 

 

                                                                          EDITAL DE MATRÍCULA 2022 

                                                                             ENSINO FUNDAMENTAL 1 

            

            EDITAL 01/2021 

           CENTRO EDUCACIONAL PRINCÍPIOS  

              

  Por meio do Edital 01/2021, o Centro Educacional Princípios, localizada na Avenida André Araújo, nº 1188 – Aleixo, torna público 

à sociedade em geral a abertura do processo de MATRÍCULAS para o ano letivo de 2022. 

 

1. QUEM SOMOS 

  

O CENTRO EDUCACIONAL PRINCÍPIOS é uma instituição que tem o compromisso de promover a educação formal e integral, 

desenvolvendo na criança habilidades e competências primordiais para a vida em sociedade, formando o caráter e construindo uma visão 

de mundo a partir da perspectiva cristã no contexto amazônico apresentamos, portanto, uma                 proposta educacional cristã para a 

sociedade amazonense. 

 

1.1 PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

             A prática pedagógica do Centro Educacional Princípios fundamentada na proposta progressista crítica social dos conteúdos objetiva 

a formação de estudantes que se tornem cidadãos profissionalmente éticos, competentes e preparados para o presente e o futuro. Nessa 

perspectiva, o conhecimento (habilidades, competências, conceitos, ideias e definições) é resultado da interação entre o sujeito cognoscente 

(aquele que aprende), o objeto cognoscível (saber escolar sistematizado) e o professor (educador que intervém mediando a construção do 

conhecimento). Os estudantes, agentes da aprendizagem, aprendem com o outro, com o convívio social, mediante a intervenção pedagógica 

do educador, o que torna a sala de aula um espaço privilegiado de construção e de reconstrução de saberes, bem como de análise permanente 

da realidade. 
 

1.2 QUEM QUEREMOS FORMAR 

O nosso objetivo é formar um ser humano capaz de mobilizar os conhecimentos, habilidades, competências, atitudes e valores para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana, que seja crítico, mas saiba transformar seus questionamentos em ações, saiba trabalhar em 

equipe, que tenha domínio das novas tecnologias digitais, mas que preserve e conserve o planeta, que cuide de sua qualidade de vida, que 

seja administrador de conflitos, que seja capaz de gerenciar pensamentos e emoções, que seja resiliente, útil para sua família, para a 

sociedade e para o seu país. 

Também que esse educando  seja dotado de valores: espirituais, éticos, morais e sociais, com caráter forjado e personalidade segura, 

que priorize o ser sobre o ter, politizado, pensador, autônomo, comunicativo, fluente em línguas estrangeiras, proativo, visionário, ousado, 

altruísta, tolerante, responsável, solidário, perseverante, empático, empreendedor, criativo, otimista, dinâmico, que ame e cuide da família, 

protagonista de sua história, tudo isso, com uma mente cristã, para então, enfrentar os novos desafios do mundo contemporâneo. 

1.3 NOSSA MISSÃO 

Educar a pessoa humana criado à imagem de Deus, por meio do ensino e das atividades científicas, culturais, esportivas, sociais e espirituais, 

preparando-o para a vida, contribuindo assim para o desenvolvimento da nossa sociedade. 
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1.4 NOSSA VISÃO 

 

O CENTRO EDUCACIONAL PRINCÍPIOS, é uma instituição de caráter confessional, que atua por princípios bíblicos e dedica-se as 

ciências divinas e humanas; caracteriza-se pela busca continua da excelência no ensino; prima pela formação integral do ser humano, 

construindo uma cosmovisão cristã que influencia diretamente nos valores éticos para formação cidadã. 

 

2. CALENDÁRIO DE MATRÍCULA: 

MATRÍCULA PERÍODO HORÁRIO CANAL DE ATENDIMENTO 

Matrícula dos Alunos 
11/11/2021     á 

31/01/2022 

On-line 

Disponível 24h. 

WWW.CENTROEDUCACIONALPRINCI

PIOS.COM 

INSTAGRAN -  

Matrícula de Alunos 

11/11/2021   á 

31/01/2022 

Presencial 

Segunda a Sexta7h15min 
às 11: 40 13h às 
17h00h 

  

 

3. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

3.1 Todos os documentos citados devem ser entregues na secretaria da escola no ato da matrícula, a mesma não será efetivada na 

falta de qualquer documento exigido abaixo: 

 

Para Matrícula Presencial 

Para os alunos: 

a) 01 Foto 3x4 atualizada; 

b) Cópia da certidão de nascimento 

c) Cópia do CPF e RG 

d) Cópia do Cartão de Vacina atualizado (até 06 anos); 

e) Declaração original de transferência

 da escola 

anterior (válida por 30 dias) 

f) Boletim com notas lançadas até o 3º ou 4° bimestre 

g) Guia de transferência original (após início do ano letivo é 

obrigatório no prazo máximo de 30 dias úteis a entrega do 

documento original de maneira física na 

Secretaria da escola.) 

h) Para aluno com necessidades educacionais especiais: Cópia 

do Laudo ou Parecer descritivo ATUALIZADO de 

profissional competente, do ano vigente, em atendimento a 

resolução do CME nº 

11/2016, art. 15, inciso II. 

Para o Pai, Mãe ou Responsável: 

a) 01 foto 3x4 atualizada; 

b) Cópia do CPF e RG dos responsáveis 

(pedagógicos e Financeiro); 

c) Cópia do Comprovante de Residência atual 
com CEP ou declaração de Residência. 

d) Declaração de quitação de Débito das 

mensalidades escolares da escola anterior; 

 

 

 

 

4. IDADES PARA INGRESSO NA ESCOLA, NÚMERO DE TURMAS E VAGAS POR SÉRIE: 

 

4.1 A Escola se reserva ao direito de não abrir turmas com menos de 20 alunos no Ensino Fundamental 1, podendo remanejá-los 

de turno ou cancelar a matrícula. 

 

 

 

 

http://www.centroeducacionalprincipios.com/
http://www.centroeducacionalprincipios.com/
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CURSO 
ANO/SÉRIE 

Resolução nº 

142/2010 

CEE/AM 

QTD 
DE 

TURMAS 

VAGAS ALUNO 
REGULAR 

MATUTINO 

VAGAS ALUNO 
ESPECIAL 

MATUTINO 

VAGAS ALUNO 
REGULAR 

VESPERTINO 

VAGAS ALUNO 
ESPECIAL 

VESPERTINO 

Ensino 
Fundamental 1 

(Séries 

Iniciais) 

 

1º Ano 

02 1 turmas de 18 01 por turma 01 turmas de 18 01 por turma 

2º Ano 

02 1 turma de 18 01 por turma 01 turmas de 18 01 por turma 

3º Ano 

02 1 turmas de 18 01 por turma 01 turmas de 18 01 por turma 

4º Ano 

02 1 turmas de 18 01 por turma 01 turma de 18 01 por turma 

5º Ano 

02 1 turmas de 35 01 por turma 01 turmas de 35 01 por turma 

 

5. DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE: 

5.1 Em respeito à norma do regimento escolar, será possibilitada a matrícula aos alunos com até 2 (dois) anos de distorção 

idade/série, não ultrapassando a idade limite de até 12 (doze) anos para o 5º ano do Ensino Fundamental. 

6. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE INGRESSO PARA ALUNOS NOVOS: 

6.1 Alunos do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental farão um teste de conhecimento nas disciplinas de Língua 

                Portuguesa e Matemática no ato da matrícula, os conteúdos serão referentes à série cursada no ano letivo anterior; 

6.2 A avaliação diagnóstica é composta de até 10 questões; 

6.3 A avaliação valerá nota de 0 (zero) a 10 (dez), não sendo esta nota aplicada a qualquer outra finalidade senão a de diagnosticar 

o aprendizado adquirido no ano anterior; 

6.4 Caso o estudante não alcance nota maior ou igual a 7,0 pontos em cada componente curricular avaliado, seus responsáveis 

devem assinar um termo de compromisso com o Aprendizado Escolar, assumindo seu compromisso com a escola pelo 

acompanhamento do aluno; 

6.5 Se os responsáveis pelos alunos se recusarem assinar o termo de compromisso com o Aprendizado Escolar, a matrícula será 

indeferida. 

7. TABELA DE ANUIDADE ESCOLAR COM LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS INCLUSOS: 

7.1 A primeira parcela da anuidade será SEM DESCONTO; 

7.2 As mensalidades pagas até o dia 05 (cinco) de cada mês receberão desconto, conforme tabela de valores; 

7.3 A partir do dia 06 (seis) de cada mês, serão acrescidos juros e multa. 

7.4 O valor da anuidade para ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS (1º ao 5º ano) em 2022, se organizará da seguinte 

forma: 

 

Segmento Série Mensalidade 

s/ desconto 

LIVROS DIDÁTICOS 

BILÍNGUE 

PROJETO VIDA-OPEE 

 

Valor     

Total  

Ensino 

Fundamental 1 

 

 1º ano 

R$ 990,00 

 

R$ 1.500,00 R$ 2.490,00 

    2º ano R$ 990,00 

 

R$ 1.500,00 R$ 2.490,00 

    3º ano R$ 990,00 

 

R$ 1.500,00 R$ 2.490,00 

    4º ano R$ 990,00 

 

R$ 1.500,00 R$ 2.490,00 

    5º ano R$ 990,00 R$ 1.500,00 R$ 2.490,00 
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8. ALÉM DAS DISCIPLINAS CONVENCIONAIS OFERECEMOS COMO DIFERENCIAL: 

 

Programa de Desenvolvimento das Competências 

Socioemocionais 

Educação Física com foco em desenvolvimento das 

habilidades motoras 

Educação Musical, Artes Atendimento Educacional Especializado para alunos de 

inclusão – AEE 

Língua Inglesa e Espanhol Educação Digital (Informática) 

Formação Cristã com ênfase na formação de princípios e 

valores cristãos 

OPEE 

Ensino alinhado a BNCC 

 

9. FORMAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA: 

 

Professores Graduados, Pós-Graduados, Mestres e Doutores 

Professores com Certificação Google. 

Participações em congressos educacionais a nível regional e nacional. 

Treinamento em metodologias ativas: ensino híbrido, realidade aumentada, aprendizagem baseada em 

problemas, ferramentas digitais, aulas colaborativas, cooperativas e rotação por estações. 

Treinamento para utilização das plataformas de ensino: Google For Education, OPEE, Escola Web e Plataforma 

Zoe. 

O Centro Educacional Princípios complementa a formação da equipe Pedagógica por meio de cursos realizados 

com empresas parceiras que acreditam em nossa proposta pedagógica. 

 

10. INÍCIO DAS AULAS EM 2022: 

 

 

Ensino Fundamental 1 

 

 

1º ao 5º Ano  

 

 

01 de fevereiro de 2022 
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11.ENTREGA DO MATERIAL ESCOLAR 

 

A entrega de material seguirá os dias e horário a seguir: 

Dias Horários 

19/01 a 31/01/2022 Matutino: 7:00h às 11:40h  |    Vespertino: 13:00h às 17:30h 

 

11.1 Em horário de reunião de pais e aos sábados, não receberemos o material escolar; 

12.REUNIÕES: 

 

Segmento Dia Horário Local 

Ensino Fundamental 1– 1º ao 5º Ano (Para 

os alunos do turno Matutino) 
    2022 

19h 

Auditório 

Ensino Fundamental 1– 1º ao 5º Ano (Para 

os alunos do turno Vespertino) 
    2022 

19h 

 

13.HORÁRIO ESCOLAR 

 

Ensino 

Fundamental Anos 

Iniciais 

(1º ao 5º ano) 

MATUTINO VESPERTINO 

Início: 7:00h Término: 11:40h Início: 13:00h Término:17:30h 

 

 

14.UNIFORME: 

      14. O uso do uniforme completo no horário de aula durante toda a semana é obrigatório, inclusive nas atividades extracurriculares 

desenvolvidas pela escola (passeios e eventos), não sendo permitido modificar ou reproduzir por terceiros (PIRATARIA é crime e está sujeito 

às sanções legais). 

 

15.CONHECENDO UM POUCO DO CENTRO EDUCACIONAL PRINCÍPIOS 

 

Pedagógico Tecnológico Estrutura Física 

Proposta de Ensino Inovadora Monitoramento em todas as salas e setores da 

escola com Câmeras 24h 

Salas climatizadas e monitoradas c 

câmeras 

Ensino por valores cristãos Carteirinha com identificação do aluno 

e de seu responsável 
Mesas interativas. 

Material didático 

Agenda Digital Sala Interativa 

Natação Lanchonete Sistema contra Incêndio 

Capelania Escolar Data Show e Computador em 

todas as salas 

Quadra Poliesportiva 
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Projetos Escolares e metodologias 

ativas 

Sistema de Gestão Educacional 

Escola Web 

Espaços abertos para acolhimento das 

crianças e Eventos da Escola. 

Professores licenciados com titulação, 

especialistas, mestres e doutores 

Acesso a Rede de Internet em toda 

área escolar 

Educação Digital 

 

15.  CHAMADA PÚBLICA PARA MATRÍCULA ANTECIPADA DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA 

MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL: 

O Centro Educacional Princípios torna público o início das matrículas para todos os alunos de 16/11/2021 a 

31/12/2021. 

A Escola disponibilizará 01 (uma) vaga por turma da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, conforme preceitua o artigo 12, inciso 

II, alínea “a” da Resolução nº 138/2012 do Conselho Estadual de Educação do Amazonas - CEE/AM, que diz: “incluir 01 (um) aluno por 

turma, sendo permitido um máximo de 03 alunos (três) em caráter excepcional, evitando-se juntar na mesma, alunos com diferentes 

deficiências”. 

As vagas para o público externo, respeitará a disponibilidade de vagas existentes, haja vista, a permanência dos alunos de inclusão 

pertencentes ao corpo discente da escola do ano em curso. 

 

16.  CURSOS EXTRAS OFERECIDOS PELA ESCOLA 

16.1A Escola oferece, além dos cursos regulares, cursos livres com o objetivo de desenvolver as habilidades e competências dos estudantes, 

visando uma formação integral. 

16.2. Os cursos oferecidos não estão inclusos no valor da mensalidade escolar; 

16.3. Os cursos oferecidos são os dispostos na tabela a seguir: 

 

  CURSOS EXTRAS   

  Musicalização  Natação        Futebol 

 

17.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desejo do Centro Educacional Princípios é primar pela construção reflexiva do conhecimento nos seus aspectos afetivos, sociais e 

criativos nos princípios cristãos, a fim de formar indivíduos que exerçam a cidadania em sua plenitude e contribua com a sociedade de maneira 

excepcional. 

Agradecemos a confiança das famílias que estarão conosco nessa parceira de nossa escola no ano letivo de 2022, nos comprometemos 

a permanecer confiáveis, prestando sempre bons serviços. Será uma alegria imensa continuar servindo sua família. 

Aos nossos parceiros, sejam muito bem-vindos, nos sentimos honrados por confiar em nossa escola e será um grande prazer prestar 

bons serviços. 

Contamos sempre com as bênçãos de Deus, o empenho da família, o compromisso dos alunos, aliados à resiliência, proatividade, 

compromisso, responsabilidade, qualidade e excelência no processo ensino-aprendizagem do Centro Educacional Princípios. 

Manaus,16 de Novembro de 2021. 

À Direção. 

. 


