
                                                                                                       

ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR

COLÉGIO VILA MILITAR

EDITAL DE MATRÍCULA E REMATRÍCULA PARA O ANO LETIVO 2020

EDITAL nº 001/2019

O  Diretor  Comandante  do  Colégio  Vila  Militar  (CVM),  com  base  no

disposto  na  Lei  nº  9.870,  de  23  de  novembro  de  1999,  torna  público  os

procedimentos para matrícula de novos alunos e rematrícula para os alunos

regularmente matriculados no ano de 2019 nesta instituição de ensino, para o

ano letivo de 2020.

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º As matrículas de alunos(as) novos(as) para as séries iniciais ou para

vagas remanescentes das séries intermediárias e a rematrícula dos alunos já

matriculados no CVM, nos níveis acadêmicos do Ensino Fundamental II (6º ao

9º ano) e do Ensino Médio (1ª a 3ª série) para o ano letivo de 2020, serão

reguladas por este edital.

§ 1º A matrícula de novos(as) alunos(as) para as séries iniciais ou para vagas

remanescentes  das  séries  intermediárias  e  a  rematrícula  dos  alunos  já

matriculados no CVM serão possíveis  através de contato presencial  com a

Secretaria do CVM.

§  2º  Havendo  disponibilidade  técnica,  a  rematrícula  dos  alunos(as)  já

matriculados(as) no CVM no ano de 2019 poderá ser realizada pela internet,

através do sistema online que estará disponível na página do CVM.



§ 3º A rematrícula somente estará disponível para o responsável por aluno(a)

que estiver adimplente com suas obrigações financeiras junto ao CVM, ou seja,

com nenhuma parcela em aberto, seja da prestação do serviço educacional,

seja  do  fornecimento  do  material  didático,  bem  como  sem  pendências

documentais perante a Secretaria do CVM.

§ 4º Para dar início ao procedimento de regularização de mensalidades caso

esteja em situação de inadimplência, o responsável por aluno(a) poderá:

I – Em caso de boleto bancário vencido há menos de 180 (cento e oitenta) dias,

atualizá-lo diretamente no site do SICOOB (www.sicoob.com.br/segunda-via-

de-boleto) e efetuar o pagamento; ou

II – Em caso de boleto bancário vencido há mais de 180 (cento e oitenta) dias,

entrar em contato com o Departamento Financeiro do CVM, pessoalmente, ou

através  do  telefone  (41)  3148  2842,  ou  ainda,  pelo  e-mail

financeiro@colegiovilamilitar.com.br.  e solicitar orientação para a emissão

de novo documento.

§ 5º Eventuais renegociações de dívida serão realizadas exclusivamente na

modalidade de pagamento  em cartão  de débito  ou  crédito,  não havendo a

possibilidade da emissão de boleto bancário.

§ 6º A concessão de qualquer desconto durante o ano letivo de 2019, conforme

previsto no contrato de prestação de serviços educacionais ou por autorização

do Diretor  Comandante,  se encerra juntamente com a validade do contrato

firmado, não sendo prorrogável para o ano letivo de 2020. 

§ 7º O período destinado às matrículas, sempre por agendamento, será para:

- alunos novos (associado AVM) – a partir de 06 de novembro de 2019;

- alunos novos (não associado) – a partir de 18 de novembro de 2019; e

- alunos veteranos de 2019 – entre 06 e 22 de novembro de 2019.

Art. 2º O calendário escolar, a grade curricular e o horário de aulas em 2020,

serão divulgados pela Diretoria Pedagógica do CVM, após homologado pela

Secretaria de Estado da Educação.

Art. 3º O(a) responsável financeiro(a) que não confirmar a rematrícula do(a)

aluno(a) no período fixado no § 7º do art.1º deste edital perderá o direito à

vaga.

mailto:financeiro@colegiovilamilitar.com.br
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§ 1º O(a) responsável financeiro(a) que não fizer a rematrícula do(a) aluno(a)

poderá  tentar  este  ato  fora  dos  prazos  determinados,  desde  que  existam

eventuais vagas remanescentes disponíveis.

Art. 4º Não serão oferecidas bolsas de estudo para as matrículas realizadas

sob a vigência deste Edital.

Capítulo II

DA MATRÍCULA

Art. 5º O contrato de prestação de serviços educacionais será registrado em

Cartório de Títulos e Documentos e estará disponível, podendo ser obtido após

a concretização dos procedimentos presenciais de matrícula na Secretaria do

CVM.

Art. 6º Para realizar a matrícula, o(a) responsável financeiro(a) deverá dirigir-se

até a Secretaria do CVM para o preenchimento do requerimento de matrícula.

Art.  7º  Após  preenchido  o  requerimento  de  matrícula,  será  elaborado  o

contrato  de  prestação  de  serviços  educacionais,  que  após  assinado  será

arquivado na Secretaria do CVM.

Art.  8º O(a)  responsável  financeiro(a)  poderá,  após  efetivada  a  matrícula,

solicitar cópia física impressa do contrato de prestação de serviços pelo e-mail

secretaria@colegiovilamilitar.com.br.

Art. 9º Após aceitar o contrato, o(a) responsável financeiro(a) deverá dirigir-se

ao Setor Financeiro do CVM para realizar o recolhimento do valor referente à

caução de reserva  de vaga para  o  ano letivo  de 2020,  quando então o(a)

aluno(a) será considerado(a) matriculado(a).

§ 1º O valor destinado à caução de reserva de vaga será o da primeira parcela

do ano letivo de 2020.

§ 2º  Caso o(a) responsável financeiro(a) venha a desistir da matrícula do(a)

aluno(a),  o CVM efetuará a devolução do valor pago a título de caução de

reserva de vaga na seguinte proporção:

I – Até 31 de dezembro de 2019 – 100% (cem por cento) do valor, descontadas

as taxas de administração;

II – Até 31 de janeiro de 2020 – 70% (setenta por cento) do valor, descontadas

as taxas de administração; e



III – Após iniciadas as aulas do ano letivo 2020 – não haverá devolução.

Art.  10º Aos novos contratos  de prestação de serviços  educacionais  serão

aplicados,  após  escolhido  pelo(a)  responsável  financeiro(a),  o  plano  de

pagamento de até 12 (doze) parcelas.

§ 1º O plano de pagamento padrão, referente ao ano letivo de 2020, para os

alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio será de 01 de janeiro à 31

de dezembro de 2020, com vencimento da primeira parcela no mês de janeiro,

respeitado o disposto no § 1º do art. 9º.

§ 2º Considerando o regime contábil, tributário e fiscal imposto ao CVM, fica

limitada a concessão de qualquer desconto (condicional ou incondicional) que

não possa ser incluído no contrato de prestação de serviços educacionais.

§ 3º Caso o(a) responsável financeiro(a) pelo(a) aluno(a) solicite a desistência

da matrícula ou a transferência do aluno durante o ano letivo de 2020, e tendo

realizado o pagamento antecipado de parcelas, far-se-á a devolução de 70%

do valor da(s) mensalidade(s) paga(s) do(s) mês(es) a vencer.

§ 4º  No caso do parágrafo anterior e quando houver pagamento antecipado

integral da anualidade, para se estabelecer o valor de devolução, divide-se o

valor pago por 12 (doze), aplica-se um redutor de 30% e multiplica-se o valor

resultante pelo número de meses faltantes até o mês de dezembro.

§ 5º Não se admitirá qualquer pagamento por meio de cheque.

§ 6º A data de vencimento dos boletos bancários será no dia 08 (oito) de cada

mês.

§ 7º  Parcelas vencidas a mais de 30 (trinta) dias poderão ser passíveis de

cobrança extrajudicial e/ou judicial, dependendo da conveniência da Direção do

CVM, com a possibilidade de inclusão em cadastro de devedores do Serviço e

Proteção ao Crédito (SPC/SERASA).

Art.  11º No  momento  da  matrícula  é  obrigatória  a  apresentação,  pelo(a)

responsável  financeiro(a)  do(a)  aluno(a)  a  ser  matriculado(a),  os  seguintes

documentos:

- Original (será devolvido assim que conferido com a fotocópia) e

fotocópia da Certidão de Nascimento, R. G. e C. P. F. do(a) aluno(a)

a ser matriculado(a);

- Fotocópia do R. G. e do C. P. F. do(a) responsável financeiro(a)

perante a celebração do contrato de prestação de serviço;



-  Fotocópia  do  comprovante  de  endereço  residencial,

preferencialmente uma fatura de serviço público de fornecimento de

água ou luz,  com no máximo três meses de vencimento;  se não

estiver  no  nome  do(a)  responsável  financeiro(a)  pelo(a)  aluno(a),

apresentar também, outro comprovante de endereço que esteja no

nome do(a) responsável (original e fotocópia);

-  Declaração  de  matrícula  da  escola  de  origem e  declaração  de

adimplência, se for oriundo estabelecimento de ensino privado;

-  Histórico  escolar  e  documento  de  transferência  da  escola  de

origem para o CVM, com a conclusão do ano letivo de 2019, em até

60 (sessenta) dias após realizado o ato de matrícula;

- Carteira de associado da Associação da Vila Militar (AVM), bem

como, declaração de comprovação, expedida pelo Departamento de

Cadastro, de que o(a) aluno(a) a ser matriculado(a) é dependente ou

descendente  (filho(a),  neto(a),  bisneto(a)  ou  enteado(a))  do(a)

associado(a);

-  Original  e fotocópia da Declaração de Vacinação atestando que

o(a) aluno(a) a ser matriculado(a) está imunizado(a) com as vacinas

obrigatórias; e

- Atestado médico autorizando a prática de educação física regular,

dentro do previsto no ambiente escolar (deverá ser apresentado até

o início das aulas).

Parágrafo  único.  A  matrícula  somente  será  homologada  pelo  Diretor

Comandante  do  CVM  quando  todos  os  documentos  previstos  neste  artigo

forem  entregues  na  Secretaria  do  CVM  (com  as  exceções  previstas)  e  a

caução  de  reserva  de  vaga  para  o  ano  letivo  de  2020  for  recolhida  no

Departamento Financeiro do CVM.

Capítulo III

DA REMATRÍCULA

Art. 12º A rematrícula dos(as) alunos(as) já matriculados(as) no CVM no ano

de 2019 será possível através de contato presencial com a Secretaria do CVM,



ou havendo disponibilidade técnica, poderá ser realizada pela internet, através

do sistema online que estará disponível na página do CVM.

§  1º A  rematrícula  somente  estará  disponível  para  o(a)  responsável

financeiro(a)  por  aluno(a)  que  estiver  adimplente  com  suas  obrigações

financeiras junto ao CVM, ou seja, com nenhuma parcela em aberto, seja da

prestação do serviço educacional, seja do fornecimento do material didático,

bem como, sem pendência documental perante a Secretaria do CVM, não se

admitindo o descumprimento destas condições.

§  2º O(A)  responsável  financeiro(a)  que  não  confirmar  a  rematrícula  do(a)

aluno(a) no período fixado no § 7º do art.1º deste edital perderá o direito à

vaga.

Art. 13º Para realizar a rematrícula pela internet, através do sistema online que

atender ao CVM, o(a) responsável financeiro(a), com login e senha cadastrado

junto à Secretaria do CVM, deverá dar o aceite eletrônico conforme previsto no

contrato de prestação de serviços educacionais, não havendo necessidade de

imprimir, assinar e entregar cópia impressa do contrato na Secretaria do CVM.

§ 1º Para as rematrículas efetivadas, cumprindo o disposto no § 1º do Art. 10º,

não será exigida à caução de reserva de vaga para o ano letivo de 2020.

§ 2º Aos contratos de prestação de serviços educacionais para o ano letivo de

2020  serão  aplicados,  após  escolhido  pelo(a)  responsável  financeiro(a),  o

plano de pagamento de até 12 (doze) parcelas.

§ 3º O plano de pagamento padrão, referente ao ano letivo de 2020, para os

alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio será de 01 de janeiro à 31

de dezembro de 2020, com vencimento da primeira parcela no mês de janeiro.

§ 4º Caso o(a) responsável financeiro(a) pelo(a) aluno(a) solicite o trancamento

da matrícula ou a transferência do(a) aluno(a) durante o ano letivo de 2020, e

tendo realizado o pagamento antecipado de parcelas, far-se-á a devolução de

70% do valor da(s) mensalidade(s) paga(s) do(s) mês(es) a vencer.

§ 5º  No caso do parágrafo anterior e quando houver pagamento antecipado

integral da anualidade, para se estabelecer o valor de devolução, divide-se o

valor pago por 12 (doze), aplica-se um redutor de 30% e multiplica-se o valor

resultante pelo número de meses faltantes até o mês de dezembro.



§ 6º Considerando o regime contábil, tributário e fiscal imposto ao CVM, fica

limitada a concessão de qualquer desconto (condicional ou incondicional) que

não possa ser incluído no contrato de prestação de serviços educacionais.

§ 7º A data de vencimento dos boletos bancários será no dia 08 (oito) de cada

mês.

§ 8º  Parcelas vencidas a mais de 30 (trinta) dias poderão ser passíveis de

cobrança extrajudicial e/ou judicial, dependendo da conveniência da Direção do

CVM, com a possibilidade de inclusão em cadastro de devedores do Serviço e

Proteção ao Crédito (SPC/SERASA).

Capítulo IV

DAS VAGAS

Art.  14º  Serão  disponibilizadas  para  ingresso  no  ano  letivo  de  2020,

considerando o processo de matrículas novas:

-  60  (sessenta)  vagas  no  6º  ano  do  Ensino  Fundamental  II  no

período da tarde;

- 30 (trinta) vagas no 6º ano do Ensino Fundamental II no período da

manhã; 

- 10 (dez) vagas na 2ª série do Ensino Médio no período da tarde; e

-  15  (quinze)  vagas na 3ª  série  do  Ensino Médio  no período  da

manhã.

§  1º Encerrado  o  período  destina  às  rematrículas,  será  emitido  edital

complementar  informando a existência de vagas remanescentes disponíveis

aos interessados.

§ 2º  No caso de existência de vagas remanescentes, serão informados aos

interessados que estiverem no sistema de cadastro de espera existente no

CVM.

Capítulo V

DOS VALORES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL

Art.  15º Considerando  as  anuidades  contratuais  praticadas  em  2019,  os

valores das anuidades para o ano letivo de 2020, serão os seguintes:



- Ensino Fundamental (manhã) – R$ 10.802,14 (dez mil, oitocentos e

dois reais e quatorze centavos);

- Ensino Fundamental (tarde) – R$ 10.802,14 (dez mil, oitocentos e

dois reais e quatorze centavos);

-  Ensino Médio (manhã) – R$  12.022,72 (doze mil  e vinte e dois

reais e setenta e dois centavos); e

-  Ensino  Médio  (tarde)  –  R$  10.219,31 (dez  mil,  duzentos  e

dezenove reais e trinta e um centavos).

§ 1º Para o Ensino Médio do período da tarde, diante da concessão de 15%

(quinze por  cento) de desconto em relação ao turno da manhã,  o valor da

anuidade em 2019 é menor, com reflexo na previsão da anuidade para o ano

de 2020. 

§ 2º O desconto descrito no parágrafo anterior será concedido somente até o

ano letivo de 2020, quando será extinta a diferenciação.

Art. 16º Os valores das anuidades para o ano letivo de 2020 constarão dos

contratos de prestação de serviços educacionais, com a eventual aplicação dos

descontos previstos no  art. 29º, art. 30º, art. 31º e art. 32º.

Capítulo VI

DO MATERIAL DIDÁTICO

Art. 17º  O material didático indicado, é de uso obrigatório para as atividades

escolares no ano letivo de 2020, sendo que o fornecimento será exclusivo para

alunos devidamente matriculados no CVM.

Art. 18º  O material didático adotado pelo CVM será estruturado em volumes

bimestrais,  com  os  conteúdos  desenvolvidos  de  acordo  com  o  projeto

pedagógico estabelecido para o ano escolar, seguindo planejamento elaborado

pela equipe pedagógica.

Art. 19º Considerando que no ano letivo de 2020, o material didático utilizado

pelo CVM será fornecido pela Editora FDT S. A. (FTD Educação), os valores

definidos e praticados para aquisição serão:

- Ensino Fundamental II – R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais);

e

- Ensino Médio – R$ 1.170, 00 (um mil, cento e setenta reais).



Art. 20º O material didático destinado ao Ensino Fundamental II será composto

por: 

- 04 (quatro) módulos multidisciplinares (bimestrais);

- 01 (um) livro anual de Arte;

- 01 (um) livro anual de Inglês;

- 01 (um) livro de produção de texto;

- 01 (um) agenda

- 04 (quatro) obras literárias (uma por bimestre);

- 02 (dois) simulados (um por semestre);

- 01 (uma) capa para agenda; e

- 01 (um) código de acesso à plataforma.

Art. 21º O material didático destinado ao Ensino Médio será composto por: 

- 04 (quatro) módulos / ano (bimestrais);

- 01 (um) Caderno + por módulo (material com questões autorais, do

ENEM e de vestibulares de todo país);

-  01  (um)  kit  síntese,  dividido  em  4  volumes  por  área  do

conhecimento para os alunos da 1ª série;

- 01 (uma) redação ENEM para alunos da 3ª série;

- 01 (um) exemplar ENEM comentado para alunos da 3ª série;

- 01 (um) exemplar TODO ENEM dividido em 4 volumes por área de

conhecimento para alunos da 3ª série;

- 01 (um) livro único de interpretação de texto;

- 01 (um) fichário;

- 04 (quatro) simulado do ENEM;

- Periódicos mensais por áreas do conhecimento; e

- 01 (um) código de acesso à plataforma.

Parágrafo único.  O material  didático do Ensino Médio será organizado em

módulos, permitindo a flexibilidade escolar,  diante do projeto pedagógico do

CVM, bem como, haverá proposta quinzenal  de temas de redação, modelo

dissertação e modelo ENEM.

Art. 22º A aquisição do material didático para o Ensino Fundamental II e para o

Ensino Médio será acompanhada do acesso à plataforma digital.

Art.  23º  A  editora  contratada  para  o  fornecimento  do  material  didático

organizará o processo de comercialização do sistema de ensino diretamente



aos pais e/ou responsáveis financeiros do(a) aluno(a), podendo ocorrer via e-

commerce,  presencial,  ou qualquer outro meio, cujas condições e forma de

pagamento  serão negociadas pela  editora  diretamente  junto  ao consumidor

final, não tendo o CVM qualquer responsabilidade sobre este procedimento.

§ 1º Para a opção de  e-commerce,  a editora providenciará ambiente digital

especificamente para atendimento às demandas dos pais e/ou responsáveis

financeiros(as), a partir do mês de novembro de 2019.

§  2º  No  caso  de  venda  presencial,  o  CVM  poderá  disponibilizar  aos

representantes da editora contratada, espaço e condições adequadas para o

atendimento  e  venda  do  material  didático  aos  pais  e/ou  responsáveis

financeiros(as) dos(as) alunos(as) matriculados(as).

§ 3º O período de comercialização será estabelecido em momento oportuno e

em comum acordo entre a editora contratada e o CVM.

Capítulo VII

DA ESCOLHA DE TURNO

Art.  24º No caso de matrícula  de  aluno(a)  novo(a),  a  escolha do turno de

frequência durante o ano letivo de 2020, se dará considerando a ordem de

precedência  na  efetivação  da  matrícula,  através  do  preenchimento  do

requerimento  de  matrícula  e  recolhimento  do  valor  referente  à  caução  de

reserva de vaga para o ano letivo de 2020.

Art. 25º No caso de rematrícula, não haverá mudança de turno, contudo se

admitirá  que  seja  solicitado  presencialmente  na  Secretaria  do  CVM,  para

análise  pela  Diretoria  Pedagógica  e  autorização do Diretor  Comandante  do

CVM, considerando eventual disponibilidade de vagas para esta finalidade.

Art.  26º Caso  o(a)  responsável  financeiro(a)  realize  a  rematrícula  do(a)

aluno(a) fora dos prazos previstos neste Edital, desrespeitando o cronograma

estipulado, poderá não encontrar vaga no turno desejado.

Art. 27º Em caso de reprovação, após o encerramento do Conselho de Classe

final  e  respeitados  os  prazos  de  recurso  regimental,  o(a)  aluno(a)  será

matriculado(a) no mesmo ano/série e turno frequentado durante o ano letivo de

2019.



Parágrafo  único.  Neste  caso,  deverão  ser  seguidos,  os  procedimentos

previstos para rematrícula.

Capítulo VIII

DOS DESCONTOS

Art.  28º São  considerados  descontos,  os  que  forem  concedidos  mediante

autorização  expressa  do  Diretor  Comandante  do  CVM  ou  previstos  neste

capítulo.

§ 1º  Considerando o regime contábil, tributário e fiscal imposto ao CVM, fica

limitada a concessão de qualquer desconto (condicional ou incondicional) além

dos previstos neste capítulo.

§ 2º Não se aplicará, cumulativamente,  mais de um tipo de desconto,  bem

como, qualquer tipo de desconto concedido é exclusivo para o ano letivo de

2020.

§ 3º  A concessão de descontos dependerá de manifestação de interesse por

parte do(a) responsável financeiro(a).

Art.  29º  Será  concedido  DESCONTO ASSOCIADO,  no  percentual  de  40%

(quarenta por cento) sobre o valor da anuidade, exclusivamente aos filhos(as),

netos(as) e bisnetos(as) de associados(as), desde que se apresente carteira de

associado  expedida  pela  AVM,  bem  como,  declaração  de  comprovação,

expedida  pelo  Departamento  de  Cadastro,  de  que  o(a)  aluno(a)  a  ser

matriculado é dependente ou descendente do(a) associado(a).

§ 1º  O percentual do DESCONTO ASSOCIADO será aplicado no contrato de

prestação  de  serviços  educacionais,  com  impactos  contáveis,  tributários  e

fiscais decorrentes.

§ 2º Caso o(a) responsável financeiro(a) pelo aluno(a) a ser matriculado(a),

deixe de manter vínculo como associado da AVM, o aluno(a) permanecerá com

o direito à matrícula, podendo perder o benefício do DESCONTO ASSOCIADO.

Art. 30º  Será concedido DESCONTO FUNCIONÁRIO, no percentual de  40%

(quarenta por cento) sobre o valor da anuidade, exclusivamente aos filhos(as)

de funcionários(as) do CVM, desde que seja contratado(a) pelo regime geral

(administrativo  ou  docente),  conforme  convenção  coletiva,  ou  através  de

resolução.



§ 1º  Caso o(a) responsável  financeiro(a) pelo aluno(a) a ser matriculado(a),

deixe de manter vínculo funcional com a CVM, o aluno(a) permanecerá com o

direito  à  matrícula,  podendo  perder  o  benefício  do  DESCONTO

FUNCIONÁRIO.

§  2º Para  filhos(as)  de  funcionários(as)  não  haverá  a  concessão  de

DESCONTO IRMÃO.

Art. 31º Será concedido DESCONTO IRMÃO, no percentual de 10% (dez por

cento)  sobre  o  valor  da  anuidade,  para  os  casos  em  que  o(a)  mesmo(a)

responsável  financeiro(a)  possuir  mais  de  um(a)  dependente  matriculado(a)

regularmente no ano letivo de 2020.

§ 1º  O DESCONTO IRMÃO será concedido na anuidade do(a)  filho(a)  que

possuir a anuidade de menor valor.

§ 2º A partir do(a) terceiro(a) filho(a), haverá concessão do desconto de  5%

(cinco por  cento)  para  cada irmão,  que será  aplicado na anuidade dos(as)

demais filhos(as) que possuírem o menor valor.

§ 3º No caso de um(a) dos(as) irmãos(ãs) ser transferido(a) do CVM ou desistir

da  matrícula,  poderá  ser  revogada  a  concessão  do  DESCONTO  IRMÃO

concedido.

§ 4º O(A) responsável financeiro(a), no ato da matrícula ou rematrícula, deverá

indicar  o  número de filhos(as)  contemplados(as),  apresentando documentos

probatórios dos laços familiares de irmandade.

Art.  32º  Será  concedido  DESCONTO  PAGAMENTO  ANTECIPADO,  no

percentual de  10% (dez por cento) sobre o valor da anuidade, para os casos

em que o(a) responsável  financeiro(a) quitar antecipada e completamente a

anuidade de aluno(a) matriculado(a) regularmente no ano letivo de 2020.

Parágrafo  único.  Será  respeitado  na  concessão  do  DESCONTO

PAGAMENTO ANTECIPADO, o disposto nos § 3º e § 4º do art. 10º, 

Capítulo IX

DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Art.  33º  Poderão ser  ofertadas atividades extracurriculares  para todo corpo

discente do CVM, tanto do Ensino Fundamental II, quanto para o Ensino Médio,



sendo  que  algumas  das  atividades  poderão  exigir  contrapartida  por  parte

dos(as) responsáveis financeiros dos alunos matriculados.

Art.  34º  Os dias, horários e locais destas atividades extracurriculares serão

definidas no início do ano letivo, considerando a disponibilidade de professores

e  locais  de  funcionamento,  diante  de proposição da  Direção  Pedagógica  e

homologação do Diretor Comandante do CVM.

Capítulo X

.DO UNIFORME DE USO DIÁRIO E DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Art.  35º  O  uso  do  uniforme  escolar  é  obrigatório  para  todos(as)  os(as)

alunos(as) do CVM, cabendo ao Diretor Comandante estabelecer os critérios

de uso, respeitando o previsto no Manual do Aluno.

Art.  36º  Em virtude das características militares em que se desenvolverá o

ensino, não será permitido o uso de trajes diferentes dos que constarem do

Manual  do  Aluno durante as atividades escolares  no CVM, salvo  situações

específicas respeitando a prerrogativa do Diretor Comandante em autorizar a

utilização de trajes diversos daqueles previstos.

Art. 37º Será admitido, mediante manifestação formal do Diretor Comandante

do CVM, que os(as) alunos(as) matriculados(as) no ano letivo de 2020 e que

não  eram alunos  durante  o  ano  de  2019,  utilizem somente  o  uniforme de

educação física por um período de até 90 (noventa) dias após o início do ano

letivo.

§  1º  O  uniforme  de  educação  física  deverá  ser  adquirido  e  utilizado

obrigatoriamente desde o primeiro dia de aula.

§  2º  Para  utilização  durante  as  atividades  extracurriculares  poderão  ser

adotados  uniformes  específicos,  desde  que  respeitadas  as  orientações

previstas no Manual de Uniformes do CVM e com autorização prévia do Diretor

Comandante.

§ 3º  O uniforme de gala, conforme disposto no Manual do Aluno, não é de

aquisição  obrigatória  para  uso  do(a)  aluno(a),  contudo  é  possível  sua

aquisição, exclusivamente, através da AVM CONFECÇÕES.

§ 4º O uso de blusa, modelo gola “V”, por baixo da camiseta é admitido, desde

que de forma velada.



Art. 38º Buscando garantir a qualidade da confecção, dos detalhes autorais, os

custos  acessíveis  e  a  exclusividade  da  comercialização,  os  uniformes  dos

alunos  do  CVM  deverão  ser  adquiridos  na  AVM  –  FÁBRICA  DE

CONFECÇÕES,  localizada  na  rua  José  Alcides  de  Lima,  nº  1.152,  Novo

Mundo, ou na Loja da AVM CONFECÇÕES localizada na rua Santo Antônio, nº

100, Rebouças.

Capítulo XI

DO MATERIAL ESCOLAR

Art.  39º  Todos  os  materiais  escolares  descritos  (ANEXO I)  para  aquisição

pelos(as)  responsáveis  financeiros(as)  deverão  ser  portados  pelos(as)

alunos(as) matriculados(as) no ano letivo de 2020, dentro da conveniência e

dinâmica de cada componente disciplinar.

Art. 40º Todos os materiais escolares adquiridos deverão ser identificados com

o nome do(a) aluno(a), facilitando a devolução em caso de extravio.

Capítulo XII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  41º  Para  os(as)  alunos(as)  novos(as)  será  estabelecida  pelo  Diretor

Comandante do CVM, uma data para realização de reunião de orientação e

nivelamento, com o objetivo de orientar aos responsáveis pelo(a) aluno(a), a

respeito dos procedimentos e condutas relativos a rotina no ambiente escolar.

Parágrafo único. No início do ano letivo, haverá um período de 02 (dois) dias

de adaptação para os(as) alunos(as) novos(as).

Art. 42º O calendário escolar, a grade curricular e o horário de aulas em 2020,

serão divulgados pela Diretoria Pedagógica do CVM, após homologado pela

Secretaria de Estado da Educação.

Art.  43º  O  CVM  não  dispõe  de  serviço  de  transporte  escolar  próprio  e

responsáveis  por  alunos(as)  a  serem  matriculados  no  ano  letivo  de  2020,

interessados  pela  contratação  deste  serviço  devem  procurar  empresas

habilitadas junto a URBS, sugerindo o cuidado de conferir a documentação de



funcionamento  do  prestador  de  serviço  no  endereço  eletrônico

www.urbs.curitiba.pr.gov.br.

                             Nelson Argentino Soares Junior, Coronel PM RR
                                                 Diretor Comandante do CVM

ANEXO I (MATERIAL ESCOLAR)

LISTA DE MATERIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL II – 6º ANO

UNIDADE DESCRIÇÃO (TIPO/ MODELO) QUANTIDAD
E

UNID  Caderno espiral universitário quadriculado 96 fls. (Matemática) 1

UNID
Caderno de linguagem brochura universitário capa dura 48 fls
(História, Geografia, Ciências, Inglês, Educação Cívico Militar)

5

UNID Caderno de linguagem brochura universitário capa dura 96 fls
(Língua Portuguesa e Produção Textual)

2

* BLOCO Papel de desenho branco 140 g – A3 1 com 20fls
* BLOCO Bloco de Papel criativo – A4 Colorido 1

UNID Caderno de desenho 96 fls 1
TUBO Cola branca 90 g 1
*UNID 1 Rolo de fita crepe 2 cm 1
TUBO Cola bastão 1
UNID Tesoura sem ponta 1
UNID Canetas marca texto – qualquer cor 2
UNID Régua 30 cm, transferidor 180 graus, esquadro 30 e 45 graus,

compasso
1 de cada

UNID Canetas esferográficas ponta média (azul) 2
UNID Lápis preto ou lapiseira 5
UNID Lápis desenho 2B e 4B 1
CX 12 Lápis de cor e apontador com depósito 1

* CX 06 Tinta guache 1
* CX 12 Aquarela em pastilha 12 cores 1
UNID Minidicionário da língua portuguesa 1
UNID Minidicionário inglês/português 1
UNID Pasta fina com elástico 1

* CX 01 Massa de Modelar 1
*UNID Pincel nº 8 1
* UNID Gibis usados para recorte 1
*UNID Caneta Hidrográfica 12 cores 1

LISTA DE MATERIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL II - 7º ANO

UNIDADE DESCRIÇÃO (TIPO/ MODELO) QUANTIDAD
E

UNID  Caderno espiral universitário quadriculado 96 fls. (Matemática) 1



UNID Caderno de linguagem brochura universitário capa dura 48 fls
(História, Geografia, Ciências, Inglês, Educação Cívico Militar)

5

UNID
Caderno de linguagem brochura universitário capa dura 96 fls

(Língua Portuguesa e Produção Textual)
2

* BLOCO Papel de desenho branco 140 g – A3 1 com 20fls
* BLOCO Bloco de Papel criativo – A4 Colorido 1

UNID 1 caderno de desenho 96 fls. 1
TUBO Cola branca 90 g 1
*UNID 1 rolo de fita crepe 2 cm 1
TUBO Cola bastão 1
UNID Tesoura sem ponta 1
UNID Canetas marca texto – qualquer cor 2
UNID Régua 30 cm, transferidor 180 graus, esquadro 30 e 45 graus,

compasso
1 de cada

UNID Canetas esferográficas ponta média (azul) 2
UNID Lápis preto ou lapiseira 5
UNID Lápis desenho 2B e 4B 1
CX 12 Lápis de cor e apontador com depósito 1

* CX 06 Tinta guache 1
* CX 12 Aquarela em pastilha 12 cores 1
UNID Minidicionário da língua portuguesa 1
UNID Dicionário inglês/português ( Sugestão Oxford’s Dictionary) 1
UNID Pasta fina com elástico 1

* CX 01 Massa de Modelar 1
*UNID Pincel nº 8 1
* UNID Gibis usados para recorte 1
*UNID Caneta Hidrográfica 12 cores 1

LISTA DE MATERIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL II – 8º ANO

UNIDADE DESCRIÇÃO (TIPO/ MODELO) QUANTIDAD
E

UNID  Caderno espiral universitário quadriculado 96 fls. (Matemática) 1
UNID Caderno espiral universitário – 10 matérias 1
UNID Caderno de linguagem brochura universitário capa dura 96 fls

(Produção Textual e Língua Portuguesa)
2

* BLOCO Papel de desenho branco (140g – A3) 1 com 20fls
UNID 1 Caderno de desenho 96 fls. 1

* BLOCO Papel Creative Paper 120 g/m  (branco e colorido) 1
TUBO Cola branca 90 g 1
*UNID 1 Rolo de fita crepe 2 cm 1
TUBO Cola bastão 1
UNID Tesoura sem ponta 1
UNID Canetas marca texto – qualquer cor 2
UNID Régua 30 cm, transferidor 180 graus, esquadro 30 e 45 graus,

 compasso
1 de cada

UNID Canetas esferográficas ponta fina (azul) 2
UNID Lápis preto ou lapiseira 5
UNID Lápis de desenho 2B e 4B. 1
CX 12 Lápis de cor e apontador com depósito 1

* CX 12 Aquarela 12 cores 1
UNID Minidicionário da língua portuguesa 1
UNID Pasta fina com elástico 1
UNID Dicionário inglês/português ( Sugestão Oxford’s Dictionary) 1
UNID Tinta Guache 6 cores 1
UNID Pincel nº 8 1
CX 12 Caneta Hidrográfica 1

LISTA DE MATERIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL II – 9º ANO

UNIDADE DESCRIÇÃO (TIPO/ MODELO) QUANTIDAD
E

UNID  Caderno espiral universitário quadriculado 96 fls. (Matemática) 1



UNID Caderno espiral universitário – 10 matérias 1
UNID Caderno de linguagem brochura universitário capa dura 96 fls.

(Produção Textual e Língua Portuguesa)
2

* BLOCO Papel de desenho branco (140g – A3) 1 com 20fls
UNID 1 Caderno de desenho 96 fls. 1

* BLOCO Papel Creative Paper 120 g/m  (branco e colorido) 1
UNID 1 Rolo de fita crepe 2 cm 1
TUBO Cola branca 90 g 1
TUBO Cola bastão 1
UNID Tesoura sem ponta 1
UNID Canetas marca texto – qualquer cor 2
UNID Régua 30 cm 1 
UNID Calculadora científica 1
UNID Canetas esferográficas ponta fina (azul) 2
UNID Lápis preto ou lapiseira 5
UNID Lápis de desenho 2B e 4B. 1
UNID Esquadro 30 e 45 graus 1 de cada
CX 12 Lápis de cor e apontador com depósito 1

* CX 12 Aquarela 12 cores 1
UNID Minidicionário da língua portuguesa 1
UNID Pasta fina com elástico 1
UNID Dicionário inglês/português (Sugestão Oxford’s Dictionary) 1
UNID Tinta Guache 6 cores 1
UNID Pincel nº 8 1
CX 12 Caneta Hidrográfica 1

LISTA DE MATERIAIS – 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

UNIDADE DESCRIÇÃO (TIPO/ MODELO) QUANTIDAD
E

UNID  Caderno espiral universitário quadriculado 96 fls. (Matemática) 1

UNID
Caderno espiral universitário – 10 matérias 200 fls.

1
UNID Caderno de linguagem brochura universitário capa dura 96 fls

(Produção Textual e Literatura)
2

UNID Canetas marca texto – qualquer cor 2
UNID Canetas esferográficas ponta fina (azul, preta, vermelha) 1 de cada
UNID Lapiseira, borracha 1
UNID Régua 30 cm 1
UNID Calculadora científica 1
UNID 1 Minidicionário de Língua Portuguesa 1

LISTA DE MATERIAIS – 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

UNIDADE DESCRIÇÃO (TIPO/ MODELO) QUANTIDAD
E

UNID  Caderno espiral universitário quadriculado 96 fls. (Matemática) 1
UNID Caderno espiral universitário – 10 matérias 200 fls. 1
UNID Caderno de linguagem brochura universitário capa dura 96 fls.

(Produção Textual e Literatura)
2

UNID Canetas marca texto – qualquer cor 2
UNID Canetas esferográficas ponta fina (azul, preta, vermelha) 1 de cada
UNID Lapiseira, borracha 1
UNID Régua 30 cm 1
UNID Calculadora científica 1
UNID 1 Minidicionário de Língua Portuguesa 1

LISTA DE MATERIAIS – 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

UNIDADE DESCRIÇÃO (TIPO/ MODELO) QUANTIDAD
E

UNID  Caderno espiral universitário quadriculado 96 fls. (Matemática) 1
UNID Caderno espiral universitário – 10 matérias 200 fls. 1

Caderno de linguagem brochura universitário capa dura 96 fls



UNID (Produção Textual e Literatura) 2
UNID Canetas marca texto – qualquer cor 2
UNID Canetas esferográficas ponta fina (azul, preta, vermelha) 1 de cada
UNID Lapiseira, borracha 1
UNID Compasso e régua 30 cm 1 de cada
UNID Calculadora científica 1
UNID 1 Minidicionário de Língua Portuguesa 1
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