Carta 126/2018

Salvador, 25 de julho de 2018.

Aos
Pais de Alunos do Colégio São Paulo
1o Ano do EF à 3a Série do EM
Nesta.
Ref.: Início do processo seletivo para novos alunos – Ano letivo de 2019.
Novidade: Turno Complementar Bilíngue para o 1o ao 9o ano do EF. O conceito Fluency &
Tech chega ao Colégio São Paulo.
Prezados Senhores:

Temos a satisfação de comunicar-lhes que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de novos
alunos do Colégio São Paulo, para o ano letivo de 2019.
Registramos, a seguir, informações a respeito do Colégio, do Processo de Inscrição e da Reserva de Matrícula:
1. INSCRIÇÕES
Os interessados por matrícula em qualquer nível de ensino, ano ou série, a partir do 1o ano do EF à
3a série do EM, este último com pré-vestibular (ENEM e outras formas de acesso ao Ensino Superior),
poderão se inscrever na forma abaixo, desde já, fazendo a opção pela modalidade que lhes for mais
conveniente:
a)

Pessoalmente – na Central de Matrículas situada no Colégio São Paulo, na Rua Luiz Portela,
no 628, Itaigara, CEP 41815-290, nesta Capital.

b) Por telefone – por meio do número (71) 2107-4646.
c)

Pela Internet – utilizando o site do Colégio, na Internet, cujo endereço é www.cspba.com.br,
seguindo as orientações nele contidas, ou por meio do endereço de e-mail: matriculas@cspba.com.br

As inscrições assim como todo o processo de seleção não acarretarão às famílias pagamento de taxas ou
outros encargos financeiros.
2. MARCAÇÃO DAS ENTREVISTAS E RESERVA DE MATRÍCULA
A partir da data da inscrição, o candidato e o(a) seu(sua) Responsável serão convidados para entrevista
com o Serviço de Orientação Educacional – SOE. À proporção que os candidatos forem sendo
entrevistados, daremos conhecimento do resultado aos seus responsáveis, quando também serão
fornecidas informações para a Reserva de Matrícula.
É importante ressaltar que a Reserva de Matrícula do candidato ocorrerá por ordem de chegada e
conclusão da referida Reserva e continuará até que sejam preenchidas as vagas disponíveis.

3. ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO – Turnos e Anos/Séries
Todos os anos/séries, do 1o ano do EF à 3a série do EM com pré-vestibular, serão oferecidos apenas
no turno matutino, com exceção do 8o e 9o anos do EF que serão oferecidos no turno matutino e no
turno vespertino. Algumas aulas ou outras atividades podem ocorrer no turno oposto ao regular,
principalmente em se tratando do Ensino Médio, visando a um melhor desempenho dos alunos nos
exames que dão acesso ao ensino superior. Os alunos do 1o ao 9o ano do EF também poderão optar
pelo Turno Complementar Bilíngue, no turno vespertino.
4. O CONCEITO TECH – Os alunos em contato com o mundo da programação digital.
Metodologia ancorada no conceito Global STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts and Math,
associado ao conteúdo das disciplinas. Os alunos do 1o ao 3o ano do EF serão iniciados no mundo da
programação digital, criando games e aplicativos para smartphone e, os do 4o, 5o e 6o anos do EF,
utilizando drones e na prática de Robótica.
5. CURSO ESPECIAL DE INGLÊS (English@school)
5.1 CURRICULAR (Inserido na Grade Curricular) – Os alunos do 1o ao 5o e do 6o ao 9o ano do EF
terão, respectivamente, 4 (quatro) e 3 (três) horas-aula de Inglês, toda semana, no mesmo turno em que
estudam, com as turmas divididas para maior desenvoltura e desinibição.
5.2 CURSO LIVRE DE INGLÊS – Serão mais 6 (seis) horas-aula em Inglês, de segunda a sexta-feira,
para os alunos do 1o ao 5o ano do EF que optarem pelo Turno Complementar Bilíngue e mais 08 (oito)
horas-aula, de segunda a quinta-feira, para os alunos do 6o ao 9o ano do EF. Esse curso segue o modelo
Fluency, o conceito de bilinguismo do Grupo Educacional Anchieta, pautado na abordagem
comunicativa, humanista, incluindo aulas de CLIL, em que assuntos das mais variadas áreas do
conhecimento são revisitados em Inglês. As turmas trabalham com todas as habilidades, nas quais os
alunos aprendem a falar, ouvir, ler e escrever de maneira indutiva e participativa, tratando a língua inglesa
como língua internacional.
6. CURSO DE ALEMÃO
Os alunos do 6o e 7o anos do EF terão, ainda, a opção de escolher o idioma Alemão, como mais um
idioma estrangeiro. As aulas serão oferecidas no Colégio Anchieta, uma Instituição de Ensino do mesmo
Grupo Educacional do Colégio São Paulo. Os alunos matriculados nesse curso, podem, durante e ao seu
final, concorrer a Bolsas de Estudo para cursos na Alemanha, que são oferecidas pelo Governo Alemão.
A contemplação das citadas Bolsas ocorre por mérito quantitativo e qualitativo do aluno, obedecendo aos
critérios estabelecidos pelo Goethe Institut.
7. TURNO COMPLEMENTAR BILÍNGUE
Opcionalmente, os alunos do 1o ao 9o ano do EF, do turno matutino, poderão permanecer na escola para
atividades diversificadas no turno vespertino, nos dias e horários abaixo indicados. Os alunos do Turno
Complementar Bilíngue, além do Curso Livre de Inglês, serão acompanhados por profissionais
especializados e contarão com atividades diversificadas, a depender da faixa etária, não necessariamente
em Inglês, a exemplo de esportes, oficina de música, oficina de teatro, orientação de estudo, além de
contarem com refeitório climatizado com cardápio elaborado por nutricionista.

a) Para os alunos do 1o ao 5o ano do EF – de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 18h.
b) Para os alunos do 6o ano ao 9o ano – de segunda a quinta-feira, a partir das 13h30min às 15h10min,
com o Curso Livre de Inglês e, opcionalmente, depois, com outras atividades que poderão compor o
turno até às 18h.
Os responsáveis por candidatos que desejarem matrícula no Turno Complementar Bilíngue deverão fazer
a reserva para esse fim, juntamente com a Reserva de Matrícula para o turno regular, na Secretaria do
Colégio São Paulo, para a garantia da vaga.
A matrícula definitiva deverá ser feita por ocasião da matrícula do aluno para o ano letivo de 2019.
8. ALUNOS DE ESCOLAS CONVENIADAS
O Colégio São Paulo mantém Convênio com algumas escolas do Estado da Bahia para receber os alunos
delas egressos e por elas recomendados. As escolas conveniadas estão relacionadas em espaço próprio, no
Portal do Colégio São Paulo, na Internet, cujo endereço eletrônico é o indicado no início da presente
correspondência.
9. ALUNOS QUE JÁ ESTUDAM NO COLÉGIO SÃO PAULO.
Para os alunos que já estudam no Colégio São Paulo, a matrícula, na ausência de qualquer impedimento
de natureza contratual, legal ou pedagógica, ocorrerá nos meses de dezembro do corrente ano e janeiro de
2019, inclusive para o Turno Complementar Bilíngue.
Ao tempo em que colocamos a nossa equipe da Central de Matrículas à disposição dos Senhores para
recebê-los e para prestar-lhes quaisquer outras informações a respeito do assunto objeto desta
correspondência, apresentamos-lhes demonstrações de estima e consideração.
Atenciosamente,

Colégio São Paulo
João Augusto Bamberg Conrado
Diretor Técnico-Pedagógico

