
     
             Rio de Janeiro, 08 de março de 2016

 

CIRCULAR DIRIGIDA AOS ALUNOS E RESPONSÁVEIS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - Nº 005/2016

ASSUNTO: MATEMÁTICA TOTAL – 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 • OBJETIVO •  FORMAÇÃO E  FUNCIONAMENTO •  MATRÍCULA  E FORMA DE PAGAMENTO •

Prezados Aluno e Responsável,

Visando orientar todos os alunos e responsáveis das turmas do 8º Ano do Ensino Fundamen-
tal, divulgamos, a seguir, o objetivo e as principais orientações que nortearão a formação e o funcionamento das turmas da 
"Matemática Total - 8º Ano":

01) OBJETIVO:
 A "Matemática Total" para o 8º Ano do Ensino Fundamental tem como objetivo realizar um trabalho de apro-
fundamento nos conteúdos de Matemática junto aos alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental matriculados (participação 
opcional) ou não no Martins, visando um maior embasamento desses alunos para o Ano em curso e para os Anos seguintes 
do Ensino Fundamental.

02) FORMAÇÃO E FUNCIONAMENTO
a)  A "Matemática Total" para o 8º Ano do Ensino Fundamental será dinamizada na Seção Méier. 
b) A "Matemática Total" funcionará no período de 09 de abril a 19 de novembro de 2016, com aulas aos sábados (1º Semestre: 

dias 09/04, 16/04, 30/04, 07/05, 14/05, 21/05, 28/05, 11/06, 18/06, 25/06, 02/07, 09/07, 16/07, 23/07 e 30/07 - 2º Semestre: 
dias 27/08, 03/09, 10/09, 17/09, 24/09, 01/10, 08/10, 29/10, 05/11, 12/11 e 19/11), das 7 h às 12 h com seis tempos-aula 
semanais de 45 minutos. Todo esse trabalho será realizado com o apoio de material didático específico (folhas de apoio), 
que será entregue ao aluno durante a dinamização das aulas. (IMPORTANTE: Não haverá aulas nos dias 23/04, 04/06, 
15/10 e 22/10).

03)  MATRÍCULA E FORMA DE PAGAMENTO
3.1) MATRÍCULA

 a) A matrícula será realizada na Secretaria da Seção (Méier), no período de 22 de março a 09 de abril de 2016.
 b) Para realizar a matrícula o aluno deverá:
    b.1) Aluno Martins:

- estar matriculado no 8º Ano do Ensino Fundamental; 
- preencher a Ficha de Matrícula (isento de fotos);
- assinar o Adendo de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (Responsável), anexando as cópias da 

Carteira de Identidade, do CPF e do comprovante de residência do Responsável;
- estar em dia com as obrigações financeiras;
- efetuar o pagamento da 1ª cota do plano de pagamento no ato da matrícula, via boleto bancário.

  b.2) Aluno Externo:
- estar cursando o 8º Ano do Ensino Fundamental;
- preencher a ficha de matrícula e entregar duas fotos 3 x 4;
- assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (Responsável), anexando as cópias da Carteira de 

Identidade, do CPF e do comprovante de residência do Responsável;
- efetuar o pagamento da 1ª cota do plano de pagamento no ato da matrícula, via boleto bancário.

3.2) MONTANTE X FORMA DE PAGAMENTO 
 a) O montante da "Matemática Total" será de R$ 1.610,00 (Hum mil, seiscentos e dez reais), já incluído o material didático 

específico;
 b) A cobrança será realizada através de boleto bancário específico, em 07 (sete) cotas de  R$ 230,00 (duzentos e trinta 

reais), de abril a outubro de 2016, com vencimento no dia 20 (vinte) do mês da cota.
 

  Qualquer dúvida poderá ser esclarecida junto à Secretaria da Seção.

         Atenciosamente,
                         COLÉGIO-CURSO MARTINS

JTFJr/LADG/asmb


