Guia de Matrícula 2016
Colégio PGD

O Colégio PGD trabalha com o conceito de formação 360º, que abraça
o aluno como indivíduo e capacita-o para sua integração como cidadão.
Através de projetos inovadores, de tecnologia moderna, oficinas diferenciadas, ensino sistemático de idiomas e muito mais, o Colégio PGD oferece um ensino abrangente, inovador, empreendedor e criativo. Enfim, toda
condição para que o aluno alcance seus objetivos no presente e no futuro.
Em sua missão, o PGD define:
• Proporcionar a formação integral, por meio da construção e produção
do conhecimento, promovendo o pensamento reflexivo e criativo;
• Valorização do aluno, respeitando sua individualidade e autonomia;
• Integração entre o aluno, a comunidade e o meio ambiente;
• Desenvolvimento da educação cognitiva, social, emocional e espiritual;
• Formando o caráter da geração do futuro.
Por tudo isso, o PGD é uma Escola Completa que oferece, do Berçário ao
Ensino Médio, tudo o que o aluno precisa para sua formação, e conquistas além da sala de aula.
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APRESENTAÇÃO

VENCER NA VIDA É UMA CERTEZA!

MATERIAL DIDÁTICO
O Colégio PGD faz uso dos livros da Coleção do Sistema Polietro. Coleção escrita por mais de 200 autores, possibilitando um alinhamento entre os segmentos
e os diferentes componentes curriculares. Toda a Coleção está de acordo com a
nova Lei de Diretrizes e Bases e normas da ABNT. Os livros têm um design gráfico moderno, respeitando as particularidades de cada faixa etária e se tornando
mais um estímulo na relação entre o aluno e seu material.
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VIDA É UMA
CERTEZA!
#SEJAPGD
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HORÁRIOS
BERÇÁRIO
Matutino - 7h às 12h30 | Vespertino - 13h às 18h30 | Integral - 7h30 às 18h30
EDUCAÇÃO INFANTIL
Matutino - 8h às 12h | Vespertino - 13h30 às 17h30 | Integral - 7h30 às 18h30
ENSINO FUNDAMENTAL
Fundamental I (1º ao 5º ano) - 7h30 às 12h | 13h30 - 18h
Fundamental II (6º e 7º ano) - 7h20 às 12h20 (+ apoio de terça-feira à tarde)
Fundamental II (8º e 9º ano) - 7h20 às 12h20 (+ apoio, aulas regulares e
provas às segundas, quartas e sextas, respectivamente, de tarde)
ENSINO MÉDIO
1ª e 2ª séries - 7h20 às 12h20 | 14h às 18h (às segundas, terças, quartas e
sextas-feiras com aulas regulares, apoio, oficinas, projetos, provas e outros)
3ª série - 7h20 às 12h20 | (+ aulas regulares, plantões de aprofundamento,
oficinas, provas e outros de segunda à sexta-feira, de tarde)
Para que possamos dar toda atenção que sua família merece,
pedimos a gentileza de considerar também os horários específicos
para visitação à escola: 8h30 às 11h30 e/ou 14h às 17h.
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UNIFORMES
Os uniformes do Colégio PGD possuem um visual moderno, diferenciado para
cada faixa etária. A coleção apresenta modelos unissex, femininos e masculinos,
com opções para o inverno, verão e meia-estação. Os uniformes foram criados
com a preocupação de oferecer durabilidade, praticidade e conforto.
Procure as empresas conveniadas e adquira o uniforme das crianças com antecedência e descontos especiais para alunos do PGD.
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LISTA DE MATERIAL
A Lista de Material do PGD visa atender às necessidades do aluno durante todo
o ano, em todas as atividades desenvolvidas em sala de aula. Você pode solicitar
a lista por e-mail ou junto à coordenação da série que seu filho vai estudar.
O PGD possui convênio com várias papelarias da cidade, visando benefícios e
comodidade para você na hora de comprar o material escolar do seu filho.
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DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
(DE NOVOS ALUNOS)

• 1 Foto 3x4
• Cópia da Certidão de Nascimento
• Cópia RG do aluno, Transferência (Histórico Escolar)
• Cópia do RG e CPF dos pais ou responsável legal
• Cópia do Comprovante de Residência
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CONTATO

Envie suas dúvidas ou pedido de agendamento de visita por e-mail:
Berçário e Educação Infantil
infantil@pgd.com.br

Ensino Médio
ensinomedio@pgd.com.br

Fundamental 1
fundamental1@pgd.com.br

Geral
pgd@pgd.com.br

Fundamental 2
fundamental2@pgd.com.br
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