


Um legado de
Inovação 
Tradição
Realização
Transformação
Evolução

A Rede Salesiana Brasil de Escolas carrega um 
grande legado de estudantes e ex-estudantes,
que tiveram suas vidas contagiadas pela 
educação salesiana e hoje são grandes exemplos 
para a sociedade. Tanto no passado, quanto 
hoje, e certamente no futuro, são das escolas 
salesianas de todo o Brasil que saíram e 
continuarão saindo a geração engajada na
formação de um mundo melhor para todos.
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Educação Infantil
A Educação Infantil do Salesiano recebe crianças a partir dos três anos incompletos 
(sem fralda). É nesta fase da vida (zero a 6 anos) que a criança tem seu maior desen-
volvimento, e investir numa educação de qualidade é essencial para os passos seguintes
da vida.

• Inglês 5 vezes por semana (Parceria First Steps) ;
• Educação Física 2 vezes por semana;
• Cultivo da espiritualidade (formação religiosa) uma vez por semana;
• Aulas-passeio durante o ano.

Turno Vespertino - Das 13h15 às 18h15

Novidade 2023 Ensino Fundamental Anos Finais - 6º ano

• Material Didático Digital
• Gestão de Grupo

Turno Matutino - Das 7h15 às 12h15

Ensino Fundamental Anos Iniciais
A formação integral exige uma ação educativa capaz de proporcionar o desenvolvimento
harmônico e progressivo de todas as dimensões do ser humano, a saber: dimensão 
psicomotora, intelectual e cognitiva, socioafetiva, relações interpessoais, ético-social 
e transcendente.

• Inglês 5 vezes por semana (Parceria First Steps)
• Educação Física 2 vezes por semana
• Cultivo da espiritualidade (formação religiosa) uma vez por semana
• Aulas-passeio durante o ano
• Conselho de Classe Participativo

Turno Vespertino - Das 13h15 às 18h15 (1º ao 4º ano)
Turno Matutino - Das 7h15 às 12h15 (4º e 5º ano)

*Para o próximo ano, abriremos vagas para o 1° 2 ° e 3° ano matutino.
(As turmas serão abertas mediante número mínimo de estudantes por classe).

www.salesianobc.g12.brSaiba mais sobre cada uma das etapas 
de ensino no site: 
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Projeto Contraturno
O projeto atende as crianças do Infantil III ao 4º ano do Ensino Fundamental, a partir 
das 7h30, com atividades que acontecem no Colégio Salesiano Balneário Camboriú e 
no Espaço Verde, em Itajaí. As famílias podem optar por 1 a 5 dias por semana*. 

O projeto conta com as seguintes atividades especiais:

• Espaço privilegiado para brincar junto à natureza;
• Acompanhamento para realizar as tarefas escolares;
• Aulas-passeio;
• Culinária;
• Arte e Movimento;
• Educação Corporal;
• Educação Ambiental;
• Horta e Jardinagem;
• Iniciação Esportiva;
• Aprendizagem criativa;
• Recreação.

As refeições (almoço e lanches) e o transporte para o Espaço Verde e aulas-passeio 
estão incluídas no valor do projeto. As atividades encerram às 18h15.

Atividades Extra curriculares
As escolinhas de esportes e as oficinas culturais acontecem 
uma vez por semana, das 18h15 às 19h15. 

Escolinhas 
• Coral;
• Futsal;
• Basquete NBA;
• Judô (Parceria Escola de Judô Adriana Capela);
• Robótica (Parceria Robomind).

www.salesianobc.g12.brPara a composição das turmas é preciso verificar o número
mínimo de alunos que possuem interesse em matricular-se.

www.salesianobc.g12.brConfira os horários 2023 na secretaria ou no site:
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Parcerias
INGLÊS FIRST STEPS (Educação infantil e 1º ao 5º ano - EFAI) - O First Steps é
responsável pelas aulas diárias de Inglês, com uma metodologia lúdica, de abordagem 
construtivista. A carga horária estendida e as aulas em o uso da tradução, permitem 
que o aprendizado aconteça de forma natural, onde o (a) aluno (a) vivencia a nova 
língua através de brincadeiras, jogos, culinária, teatro, músicas, histórias infantis e ativi-
dades manuais.  Desta forma, nossos alunos são estimulados a se comunicar, cantar 
e brincar em inglês desde a primeira aula e o resultado disso é que aprendem brin-
cando!

ESCOLA DE JUDÔ ADRIANA CAPELA - A UNESCO declara o JUDÔ como o melhor 
esporte de formação inicial para crianças e jovens, pois promove educação física                 
integral e permite, através do conhecimento e da prática regular, o aprimoramento de 
todas as possibilidades psicomotoras necessárias para o desenvolvimento saudável.    
A Escola de Judô Adriana Capela trabalha para que o aprendizado seja amplo, inserindo
as técnicas, regras e conceitos do Judô de forma progressiva e respeitando a evolução 
individual de aprendizagem. Oferece material didático de apoio e efetua avaliação 
mensal de aprendizagem. O objetivo é que a iniciação esportiva da modalidade          
aconteça de forma leve, alegre e com toda a disciplina que tradicionalmente norteia o 
Judô, transmitindo todos os valores da modalidade.

Robótica Robomind
O curso é indicado para estudantes a partir do segundo ano do ensino fundamental, 
e tem como objetivo ampliar as possibilidades de recursos para resolução de
problemas. A cada aula os estudantes são desafiados a construir e programar robôs 
aprendendo e ampliando novos conceitos na prática, com Matemática, Engenharia, 
Física e Programação. As aulas que acontecem na escola, semanalmente de forma 
presencial, têm duração de 1hora e 30 minutos. 

Contato para informações e matrícula na Robótica:
Robomind - Dylan Coelho - Telefone/Whatsapp: (47) 99919-0440

www.salesianobc.g12.brConfira os horários 2023 na secretaria ou no site:

As matrículas nas atividades extracurriculares
acontecerão nas mesmas datas da matrícula regular.
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Anuidade 2023
O valor da anuidade da Prestação dos Serviços Educacionais é dividido em 12 (doze) parcelas, que
poderão ser pagas em qualquer agência. As mensalidades do colégio e das atividades extracurricu-
lares vencem no dia 10 de cada mês.

* As atividades extracurriculares são pagas a parte, além do valor da matrícula regular. 
• As parcelas de Prestação de Serviços Educacionais com atraso terão multa de 2% (dois por cento), acrescido de encargo financeiro e juro de 
1% ao mês e correção monetária, conforme estabelecido em contrato.
A partir de 1º de janeiro, os nossos alunos matriculados, estarão protegidos por um Seguro Educacional Básico contra acidentes, com 
duração de 12 meses.

Alimentação: As famílias podem optar por trazer a alimentação de casa oucontratar os pacotes de refeições 

servidos pela escola e planejadas por nossa nutricionista. Consulte a tabela de valores na secretaria.

Educação Infantil

Ensino Fundamental 1º ao 5º ano do EF Anos Iniciais

Ensino Fundamental Anos Finais - 6º ano

Atividades Extracurriculares *
Escolinhas 

Contraturno EDI e 1º ao 4º ano do EF Anos Iniciais (5X na semana)

Contraturno EDI e 1º ao 4º ano do EF Anos Iniciais (4 X na semana)

Contraturno EDI e 1º ao 4º ano do EF Anos Iniciais (3X na semana)

Contraturno EDI e 1º ao 4º ano do EF Anos Iniciais (2X na semana)

Contraturno EDI e 1º ao 4º ano do EF Anos Iniciais (1X na semana)

R$ 14.584,65

R$ 15.286,73

R$ 17.667,15

R$ 2.044,36

R$ 21.641,86

R$ 17.124,72

R$ 15.768,85

R$ 10.512,57

R$ 5.256,42

R$ 1.215,39

R$ 1.273,89

R$ 1.472,26

R$ 204,44

R$ 1.803,49

R$ 1.427,06

R$ 1.314,07

R$ 876,05

R$ 438,03

Nível Valor da Anuidade Em 12 Parcelas

Valor da Anuidade

Em 12 Parcelas

Em 10 Parcelas

Matrícula e Rematrícula
Matrículas para Alunos Novos - Início dia 13/09
Rematrículas - Início dia 10/10 (Segunda-Feira)

Horário de Atendimento - das 9 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas.

Documentos Necessários (alunos novos)
- Fotocópia da certidão de nascimento ou da carteira de identidade do (a) aluno (a);
- Fotocópia da carteira de vacinas.
- Fotocópia do CPF do (a) aluno (a).
- Fotocópia da carteira de identidade e do CPF dos pais ou responsáveis.
- Fotocópia do comprovante de residência.
- Atestado de Frequência ou Aprovação do Colégio de origem.

www.salesianobc.g12.brAs matrículas nas atividades extracurriculares
acontecerão nas mesmas datas da matrícula regular.
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Espaço Verde
Espaço privilegiado para atividades de Educação Ambiental! (Localizado no Bairro Dom Bosco, em Itajaí)
“É preciso CONHECER para AMAR e AMAR para PROTEGER.” 

Pastoral Escolar
Nas escolas salesianas, as crianças vivenciam o
Sistema Preventivo de Dom Bosco, o carisma que 
inspira a nossa identidade educativa. Dom Bosco 
propôs o tripé: razão, religião e amorevolezza 
(bondade demonstrada).

Através da Pastoral, nossa instituição experimenta 
os valores da espiritualidade salesiana que se 
expressam na formação religiosa; na acolhida; no 
estímulo à solidariedade e ao associacionismo 
(vivência em grupo e senso de coletividade); na 
celebração da vida e da fé; e no acompanhamento 
da construção de Projetos Pessoais de Vida repletos
de sentido.

www.salesianobc.g12.brAcompanhe o site e o perfil do Instagram para conhecer 
todos os projetos realizados no Salesiano.
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Salesiano Balneário Camboriú 

www.salesianobc.g12.br

(47) 3514-6775

      (47) 98496-1871

Instagram: @colegiosalesianobc

4ª  Avenida, esquina com a Alvin Bauer, 131 

Centro, Balneário Camboriú - SC

Parceiros


