
Atendimento Inicial
Apresentação dos espaços da escola, informações 
sobre os cursos, organização funcional e valores das 
anuidades.

Entrevista
Apresentação da proposta pedagógica, currículo, 
sistema de avaliação, metodologia e atividades.

A entrevista proporciona interatividade entre a família 
e a escola facilitando a futura adaptação do aluno.

Atividade de Integração
Algumas atividades serão realizadas, junto ao aluno, 
para melhor conhecê-lo e apoiá-lo no processo pe-
dagógico.

Matrícula
A matrícula consiste em:
• Pagamento da Reserva de Vaga.

• Pagamento referente a aquisição dos materiais de 
aprendizagem do Programa Canadense Maple Bear* 
R$ 1.928,23 em até 6 vezes no cartão de crédito.

• Entrega da documentação do kit de matrículas   
preenchido à secretaria.

Ao abrirmos o processo de matrícula para o próximo 
ano renova-se em nós o desejo de continuidade do 
trabalho que estamos realizando pela educação.
Renova-se a certeza de que a prática da educação 
canadense se faz pela eficácia, responsabilidade e 
o constante desafio inovador de sala de aula. Nesse 
sentido, é visível o crescimento e investimento da 
Maple Bear Brasil e da Maple Bear Granja Julieta.

Juntos, escola/família, podemos fazer o melhor, 
educando seus filhos em confiança, no alto padrão 
acadêmico de ensino, formando-os como cidadãos 

éticos, qualificados e atuantes.

Ciro de Figueiredo
Diretor Geral

A constante renovação do 
ensinar-aprender, possibilita o 
permanente exercício do saber.

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EXTERNAS
A partir da turma Nursery (3-4 anos) são incluídas atividades 
externas que visam proporcionar ao aluno vivências 
relacionadas ao trabalho desenvolvido na escola.

CURSO DE FÉRIAS
Composto por atividades extracurriculares e de recreação 
por duas semanas, no mês de julho.

PERÍODO AMPLIADO
Extensão dos serviços educacionais, oferecidos em duas 
opções de horários: Saída às 15h10 ou 17h10.

HORÁRIOS

Série Horário Horário Acadêmico Regular - Faixa Etária

Early Toddler
Manhã: 

7h45 -12h15

Tarde: 
13h15 - 17h45

1 ano e 3 meses
A criança deve se locomover sem apoio

Toddler 2 anos até 30/06

Nursery 3 anos até 30/06

Junior K. 4 anos até 30/06

Intermediate K. 5 anos até 30/06

Early Years | Educação Infantil

Série Horário Horário Acadêmico Regular

Year 1

Year 2

7h30 - 10h10 Disciplinas Desenvolvidas em Língua Portuguesa
Português/ História/ Educação Física/ Geografia/ Artes

10h10 -10h40 Intervalo

10h40 - 13h10 Disciplinas Desenvolvidas em Língua Inglesa
Matemática/ Inglês/ Ciências/ Música

Elementary | Fundamental I

Early Years | Educação Infantil
Rua São Benedito, 898

+55 11 5521.2550

Elementary | Fundamental I
Rua da Granja Julieta, 216

+55 11 5548.0038

Horário Período Ampliado - 2ª à 6ª feira

Opção 1 12h15 - 15h10
Almoço / Atividades Extracurriculares

Opção 2  12h15 - 17h10

PROCESSO PARA MATRÍCULA

Série Horário Horário Acadêmico Optativo

Year 1

Year 2

13h10 - 14h10 Almoço 

14h10 - 15h10 Literatura: Inglês e Português/ Artes e Música/ Robótica/ Atividades Manuais

Série Horário Período Ampliado - 2ª à 6ª feira

Year 1

Year 2

15h10 - 15h50 Intervalo/ Lanche/ Recreação

15h50 - 17h10 Parque/ Apoio para lição de casa/ Atividades Esportivas/ Artes



Organização Escolar

Série Mensalidade
5º dia útil

Mensalidade
1º dia útil - 2% de desconto 

Early Years | Ed. Infantil 3.403,00 3.335,00

Elementary | Fundamental I 3.262,00 3.197,00

VALOR DAS MENSALIDADES

MATERIAL ESCOLAR 

Material de Aprendizagem Maple Bear
*Programa Canadense Maple Bear

Os livros do programa são adquiridos diretamente da 
Maple Canada Education LTDA, empresa fornecedora 
de livros, por meio do link abaixo:

maplebearstore.com.br  

Material de uso pessoal do aluno

As listas dos materiais individuais a partir do IK - 
Intermediate Kindergarten - são disponibilizadas no 
site da escola, a partir de outubro.

maplebeargranjajulieta.com.br

UNIFORME
O uso do uniforme é obrigatório para alunos de 
Early Years e Elementary. Todos os itens devem ser 
identificados com o nome do aluno. 

Lojas credenciadas Maple Bear

Art Uniformes

(11) 5181-5754 | www.artuniformes.com/

Foccus

(15) 3221-5064 | www.foccusuniformes.com.br/

Multi Bazar

(11) 3791-5009  | www.multibazar.com.br

Chack

(11) 2659-0330 | www.chackonline.com.br

TRANSPORTE ESCOLAR
A escola terceiriza esse serviço indicando a 
transportadora que cumpre as exigências formais 

fixadas pelo DETRAN.

REFEIÇÕES
O lanche e almoço são fornecidos pela escola por 
serviço terceirizado. A qualidade é rigorosamente 
fiscalizada por nutricionista, visando a uma 
alimentação saudável.

Pagamento via boleto bancário. 

COMUNICAÇÃO: ESCOLA E FAMÍLIA

A comunicação entre escola e família é feita por e-mail 
“Vai-e-Vem”, telefone e agenda eletrônica.

Aplicativo Agenda
É disponibilizado aos pais por meio de celulares, tablets e 
computadores para compartilhar informações da escola, tais como: 
comunicados, convites, registro alimentar.  É usado também para 
a comunincação dos pais com a coordenação, professores e 
secretaria.

REPORT CARD
Nossos alunos são avaliados de modo 
processual, continuamente, ao longo de todo o 
ano letivo. 

Para registrar e comunicar o aproveitamento 
individual, são produzidos documentos formais 
com a seguinte frequência:

Early Years | Educação Infantil: ao final de cada 
semestre - junho e dezembro.
Elementary | Fundamental I: ao final de cada 
período - abril, junho e dezembro.

PRINCIPAIS EVENTOS
1º semestre

Dia da Família

Festa Junina

Semana Literária

2º semestre

Thanksgiving

End of the Year Exhibition

Newsletters

Com textos escritos mensalmente pelos professores, 
as Newsletters são enviadas aos pais com notícias 
sobre o cotidiano dos grupos.

Acompanhe as nossas mídias sociais

/maplebeargranjajulietasp

/maplebeargranjajulieta

MATRÍCULAS

• 2 fotos ¾ (para rematrícula apenas 1)
• Cópia da certidão de nascimento
• Cópia da carteira de vacinação
• Cópia do cartão do convênio médico

Documentos PessoaisKit Matrícula
• Requerimento
• Informação cadastral
• Informação médica
• Contrato de prestação de serviço
• Quitação da escola de transferência
• Recibo de Pagamento do Programa 
Maple Bear
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