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Vitória/ES, 24 de setembro de 2021. 
 

Informações inerentes à renovação de matrícula para  o ano letivo de 2022 

Senhores Pais ou Responsáveis, 
Informamos que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais encontra-se, desde já, 

afixado em local de fácil acesso na Escola e em nosso site: www.darwin.com.br. 
 

1. Renovação de matrícula on-line 
No período de 24 de setembro a 07 de novembro de 2021 , a renovação de matrícula on-line poderá 
ser efetuada de qualquer computador com acesso à internet. A partir de 08 de novembro de 2021, as 
vagas remanescentes estarão disponíveis para matrículas de alunos oriundos de outras escolas, ou 
seja, não haverá a garantia de vaga após o prazo mencionado. Informamos que o número limite de 
alunos por sala, em cada série de ensino, é definido pelo Conselho Estatual de Educação/ES por meio 
de uma resolução cujos parâmetros são observados pela Escola. 
Para realizar a renovação de matrícula on-line, o interessado deverá: 

a) Acessar nosso site (www.darwin.com.br) e clicar em “Acessos Internos – Portal do 
Responsável” . Em seguida, inserir o CPF do Responsável Financeiro de 2021 e a senha já 
cadastrada no acesso anterior.  

ATENÇÃO:  Caso tenha esquecido a senha, clique em “Esqueci minha senha” . Serão solicitados o 
CPF e o e-mail do Responsável Financeiro (cadastrado na Escola). As informações para acesso serão 
enviadas para o e-mail cadastrado. Se o responsável nunca acessou o site, deverá entrar em “Criar 
senha de acesso”  e seguir as instruções. 

b) Fazer confirmação/alteração dos dados de contato do Responsável Financeiro e dos dados da 
ficha médica do Aluno (contatos, plano de saúde etc). 

c) Escolher o turno para o ano letivo de 2022. 
d) Escolher o plano de pagamento da anuidade escolar e do material didático, assim como guarda-

volumes (opcional para algumas séries). 
e) Assinar o contrato educacional e de material didático de forma digital. 

 

O contrato será gerado dentro do ambiente através da Plataforma D4Sign . Para a assinatura de forma 
digital, será necessário inserir os tokens (senhas), que serão enviados para o e-mail do responsável 
financeiro. Para cada contrato será gerado 1 token (1 token para o Contrato Educacional e 1 token 
para o Contrato de Material Didático). 

 

A efetivação da renovação de matrícula só será conc retizada após a assinatura dos Contratos, 
junto da declaração para indicar se o aluno é ou nã o portador de alguma necessidade especial, 
de transtorno do desenvolvimento, de altas habilida des ou superdotação, e qual o grau dessas 
necessidades especiais, a ser recebido por e-mail; o pagamento da 1ª parcela integral em 
banco, conforme composição a seguir; e o cumpriment o integral do Contrato Particular de 
Prestação de Serviço de 2021 . Fica, desde já, registrado que o não cumprimento das condições 
acima tornará nula a renovação de matrícula, e o Darwin não se responsabilizará pela manutenção 
da vaga. 
Entrega da declaração vacinal atualizada  – Conforme determina a lei Estadual nº 10.913/2018, no 
ato da matricula e/ou no prazo de 30 dias a contar da sua efetivação, deverá entregar a declaração 
vacinal do aluno atualizada.  No entanto, caso não venha a entregar no prazo estabelecido pela 
referida lei, a Escola, por imposição legal, deverá comunicar de imediato ao Conselho Tutelar para 
adoção das ações que entender pertinentes. 
Outras informações poderão ser solicitadas pelo e-mail matricula@darwin.com.br, com o envio dos 
seguintes dados: nome completo do aluno, nome completo e CPF do Resp onsável Financeiro . 
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Informamos que, caso o aluno tenha pendência de documentação na Secretaria Escolar, o 
responsável somente conseguirá efetuar a matrícula do aluno após a regularização da situação. 
 

2. Mudança de Responsável Financeiro 
Para os pais que desejam realizar a mudança de Responsável Financeiro para o próximo ano letivo, 
deverão ser seguidos os seguintes passos: 

a) Enviar a documentação abaixo para o e-mail matricula@darwin.com.br, autorizando a troca de 
Responsável Financeiro; 
• CPF e RG do responsável (maior de 18 anos) pela renovação de matrícula; 
• Comprovante de residência do responsável pela renovação de matrícula; 
• Telefones e e-mail. 

b) Aguardar retorno por e-mail para que o novo responsável possa acessar e efetuar a matrícula com 
os dados cadastrados; 

c) Não será permitida a troca do responsável financeiro atual do aluno se houver débito de parcelas 
da anuidade do presente ano letivo. 

 

3. Contrato de Prestação de Serviço Educacional 
O Contrato de Prestação de Serviço Educacional que está sendo firmado está publicado no site 
www.darwin.com.br e nos quadros de aviso da Escola, em local de fácil acesso ao público, e deixa 
expressa a concordância, desde já, de que essa operação, via internet, implica os mesmos direitos 
e deveres de uma matrícula realizada por meio dos métodos tradicionais. 
A renovação de matrícula será realizada no ano/série imediatamente superior à cursada neste ano 
(independentemente do resultado final do aluno) e, após o resultado final, serão efetuadas as 
alterações que se fizerem necessárias: 
• Para os alunos que ficarem reprovados, será realizado o remanejamento de série; 
• Para os alunos do Ensino Fundamental do 6º ao 8º ano e para os alunos do Ensino Médio da 

1ª e da 2ª série que necessitarem de Progressão Parcial (dependência), será lançado um 
acréscimo de 5% por disciplina sobre o valor da anuidade do turno matutino. Esse acréscimo 
será dividido em 09 parcelas, cobradas mensalmente a partir de abril de 2022. 

Para os alunos que ficarem reprovados em 2021 e que  desejarem a transferência para outra 
escola, será realizada a devolução integral dos val ores efetivamente pagos relativos à anuidade 
de 2022, desde que o Responsável Financeiro pelo al uno preencha e assine o pedido de 
transferência no Setor de Contas a Receber, até o d ia 28 de dezembro de 2021. Após essa data, 
caso esse pedido não tenha sido apresentado, a reno vação de matrícula do aluno será 
considerada efetivada na mesma série de 2021 e no t urno definido na matrícula de 2022. 

 

4. Planos de pagamento e valores para 2022 da anuidade  escolar e do material escolar 
O Darwin disponibiliza 04 planos  de pagamento para a anuidade escolar . Confira abaixo: 
 

Planos Parcela Demais parcelas 

Plano 13 parcelas 
1ª parcela conforme composição 

escolhida abaixo 

janeiro/2022 a dezembro/2022 
Plano 12 parcelas fevereiro/2022 a dezembro/2022 
Plano 11 parcelas março/2022 a dezembro/2022 
Plano 10 parcelas abril/2022 a dezembro/2022 

Obs.: a data de vencimento é o dia 1º de cada mês, e é dado pelo Colégio um prazo para pagamento 
sem acréscimo até o dia 5 de cada mês, exceto para o 1º boleto do fracionamento da 1ª parcela, 
que terá vencimento 2 dias úteis após a sua emissão. 
 

De modo a facilitar o pagamento da 1ª parcela da anuidade, optamos por recebê-la de forma 
fracionada. O responsável deverá escolher, na tabela abaixo, o fracionamento que mais lhe 
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convém. Em todos eles, teremos um valor aproximado ou igual a R$ 450,00, com vencimento 2 
(dois) dias após a data da emissão, e o restante dessa 1ª parcela da anuidade será dividido nos 
meses seguintes até dezembro/2021. 

Opções de parcelamento da 1ª parcela da anuidade: 

a) 1 + 2 parcelas = um valor aproximado ou igual a R$ 450,00, e o restante dividido igualmente com 
vencimento nas seguintes datas: 05/11/2021 e 05/12/2021; ou 

b) 1 + 1 parcela = um valor aproximado ou igual a R$ 450,00, e o restante com vencimento em 
05/12/2021. 

 

São disponibilizados 04 planos de pagamentos para o material didático: 
Planos 1ª parcela Demais parcelas 

Plano 12 parcelas 

1ª parcela em dezembro/2021 

janeiro/2022 a novembro/2022 
Plano 11 parcelas janeiro/2022 a outubro/2022 
Plano 10 parcelas janeiro/2022 a setembro/2022 
Plano 6 parcelas janeiro/2022 a maio/2022 

Obs.: a data de vencimento é o dia 1º de cada mês, e é dado pelo Colégio um prazo para 
pagamento sem acréscimo até o dia 10 de cada mês. 

 

Caso seja fracionada a primeira parcela da anuidade, a matrícula somente será efetivada quando 
feito o pagamento integral da referida parcela. 

 

5. Anuidade escolar 

 

*As séries e os turnos abaixo não são oferecidos na Unidade de Vila Velha, apenas na Unidade de Vitória: 

VALORES DA ANUIDADE E PARCELAS PARA 2022 

Turno Anuidade Plano  
13 parcelas 

Plano  
12 parcelas 

Plano  
11 parcelas 

Plano  
10 parcelas 

Educação Infantil III ao V 

Vespertino* R$ 25.168,00 R$ 1.936,00 R$ 2.097,33 R$ 2.288,00 R$ 2.516,80 

Integral* R$ 45.994,00 R$ 3.538,00 R$ 3.832,83 R$ 4.181,27 R$ 4.599,40 

Ensino Fundamental 
1º ao 5º Ano 

Vespertino R$ 25.168,00 R$ 1.936,00 R$ 2.097,33 R$ 2.288,00 R$ 2.516,80 

Integral* R$ 45.994,00 R$ 3.538,00 R$ 3.832,83 R$ 4.181,27 R$ 4.599,40 

3º ao 5º Ano 

Matutino* R$ 25.168,00 R$ 1.936,00 R$ 2.097,33 R$ 2.288,00 R$ 2.516,80 

6º ao 9º Ano  

Matutino R$ 30.693,00 R$ 2.361,00 R$ 2.557,75 R$ 2.790,27 R$ 3.069,30 

Vespertino R$ 26.091,00 R$ 2.007,00 R$ 2.174,25 R$ 2.371,91 R$ 2.609,10 

Ensino Médio 
1ª à 3ª Série 

Matutino R$ 32.435,00 R$ 2.495,00 R$ 2.702,92 R$ 2.948,64 R$ 3.243,50 

Vespertino R$ 26.091,00 R$ 2.007,00 R$ 2.174,25 R$ 2.371,91 R$ 2.609,10 

3ª Série 

Integral* R$ 55.640,00 R$ 4.280,00 R$ 4.636,67 R$ 5.058,18 R$ 5.564,00 
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• Educação Infantil (vespertino e integral); 
• 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental no turno integral; 
• 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental no turno matutino; 
• 3ª série do Ensino Médio nos turnos vespertino e integral. 

 
 

6. Material Didático 
Seguem, abaixo, os materiais que serão utilizados: 

Educação Infantil (Vitória): 

• Infantil III  –  
o Positivo Oficina Livro,  
o Positivo Aprimora + Pense Matemática, 
o Material Edify – Programa Bilíngue, 
o Material Eleva – 2 volumes, 
o Escola da Inteligência – O Brilho da Inteligência – 2 volumes, 
o Agenda escolar personalizada. 

• Infantil IV – 
o Positivo Oficina Livro,  
o Positivo Aprimora + Pense Matemática, 
o Material Edify – Programa Bilíngue, 
o Material Eleva – 2 volumes, 
o Escola da Inteligência – A Ciranda da Inteligência – 2 volumes, 
o Agenda escolar personalizada. 

• Infantil V – 
o Positivo Oficina Livro,  
o Positivo Aprimora + Pense Matemática, 
o Material Edify – Programa Bilíngue, 
o Material Eleva – 2 volumes, 
o Escola da Inteligência – Os Jogos da Inteligência – 2 volumes, 
o Agenda escolar personalizada. 

Ensino Fundamental I: 
• 1º ano  – 

o Positivo Oficina Livro,  
o Positivo Aprimora + Pense Matemática, 
o Material Edify – Programa Bilíngue, 
o Material Eleva – 4 volumes, 
o Escola da Inteligência – Olimpíadas da Inteligência – 2 volumes, 
o Experimenta – CTC! Nacional, 
o 1 Desafio Ortográfico – Cruzadinha, 
o 1 livro de Interpretação de Texto, 
o 1 apostila de Produção de Texto, 
o Agenda escolar personalizada. 

• 2º ano –  
o Positivo Oficina Livro,  
o Positivo Aprimora + Pense Matemática, 
o Material Edify – Programa Bilíngue, 
o Material Eleva – 4 volumes, 
o Escola da Inteligência – Inteligências Saudáveis – 2 volumes, 
o Experimenta – CTC! Nacional, 
o 1 livro de Interpretação de Texto, 
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o 1 apostila de Produção de Texto, 
o Agenda escolar personalizada. 

• 3º ano – 
o Positivo Oficina Livro,  
o Positivo Aprimora + Pense Matemática, 
o Material Edify – Programa Bilíngue, 
o Material Eleva – 4 volumes, 
o Escola da Inteligência – Relações Saudáveis – 2 volumes, 
o Experimenta – CTC! Nacional, 
o 1 livro de Interpretação de Texto, 
o 1 apostila de Produção de Texto, 
o Agenda escolar personalizada. 

• 4º ano –  
o Positivo Oficina Livro,  
o Positivo Aprimora + Pense Matemática, 
o Material Edify – Programa Bilíngue, 
o Material Eleva – 4 volumes, 
o Escola da Inteligência – Cidade da Memória – 2 volumes, 
o Experimenta – CTC! Nacional, 
o 1 livro de Interpretação de Texto, 
o 1 apostila de Produção de Texto, 
o Agenda escolar personalizada. 

• 5º ano  – 
o Positivo Oficina Livro,  
o Positivo Aprimora + Pense Matemática, 
o Material Edify – Programa Bilíngue, 
o Material Eleva – 4 volumes, 
o Escola da Inteligência – Armadilhas da Mente – 2 volumes, 
o Experimenta – CTC! Nacional, 
o 1 livro de Interpretação de Texto, 
o 1 apostila de Produção de Texto, 
o Agenda escolar personalizada. 

Ensino Fundamental II:  
• 6º ano – 

o Positivo Aprimora + Pense Matemática, 
o Material Edify – Programa Bilíngue, 
o Material Eleva – 4 volumes, 
o Material LIV – Laboratório Inteligência de Vida, 
o 1 apostila de Educação Financeira, 
o 2 módulos Experimenta (Temas Galeno e Vital), 
o Plataforma Code Buddy, 
o Redação nota 1000, 
o Estuda.com, 
o 1 livro de Interpretação de Texto, 
o Agenda escolar – aplicativo digital. 

• 7º ano – 
o Positivo Aprimora + Pense Matemática, 
o Material Edify – Programa Bilíngue, 
o Material Eleva – 4 volumes, 
o Material LIV – Laboratório Inteligência de Vida, 
o 1 apostila de Educação Financeira, 
o 2 módulos Experimenta (Temas Lutz e Hipócrates), 
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o Plataforma Code Buddy, 
o Redação nota 1000, 
o 1 livro de Interpretação de Texto, 
o Estuda.com, 
o Agenda escolar – aplicativo digital. 

• 8º ano – 
o Positivo Aprimora + Pense Matemática, 
o Material Edify – Programa Bilíngue, 
o Material Eleva – 4 volumes, 
o Material LIV – Laboratório Inteligência de Vida, 
o 1 apostila de Educação Financeira, 
o 2 módulos Experimenta (Temas Galeno e Ornellas), 
o Plataforma Code Buddy, 
o Redação nota 1000, 
o 1 livro de Interpretação de Texto, 
o Estuda.com, 
o Agenda escolar – aplicativo digital. 

• 9º ano – 
o Positivo Aprimora + Pense Matemática, 
o Material Edify – Programa Bilíngue, 
o Material Eleva – 4 volumes, 
o Material LIV – Laboratório Inteligência de Vida, 
o 1 apostila de Educação Financeira, 
o Redação nota 1000, 
o 1 livro de Interpretação de Texto, 
o Estuda.com, 
o Agenda escolar – aplicativo digital. 

Ensino Médio: 

• 1ª série  – 
o Material Bernoulli – 4 volumes, 
o Bernoulli Filosofia – 1 volume, 
o Bernoulli Língua Inglesa – 1 volume, 
o Simulado Bernoulli, 
o Redação nota 1000, 
o Darwin Virtual, 
o Estuda.com, 
o 1 apostila de Laboratório (Ciência da Natureza e Tecnologia), 
o Apostila de Arte, 
o 1 apostila de primeiros socorros, 
o 1 apostila de Educação Financeira, 
o Material LIV – Laboratório Inteligência de Vida. 

• 2ª série – 
o Material Bernoulli – 4 volumes, 
o Bernoulli Filosofia – 1 volume, 
o Bernoulli Sociologia – 1 volume, 
o Simulado Bernoulli, 
o Redação nota 1000, 
o Darwin Virtual, 
o Estuda.com, 
o 1 apostila de Laboratório (Física, Química, Biologia e Tecnologia), 
o 1 apostila de Educação Financeira, 
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o 1 apostila de primeiros socorros, 
o Material LIV – Laboratório Inteligência de Vida. 

• 3ª série – 
o Material Bernoulli – 4 volumes, 
o Material Bernoulli – Livro Extra – 4 volumes, 
o Bernoulli Sociologia/Filosofia – 2 volumes, 
o Bernoulli – Revisão do Enem, 
o Simulado Bernoulli, 
o Simulado tradicional, 
o 1 apostila de Química III – 1 volume, 
o 1 apostila de História da Arte, 
o 1 apostila de Embriologia, 
o Redação nota 1000, 
o Darwin Virtual, 
o Revisão de julho. 

 
 

O pedido de compra do material didático será efetuado no ato da matrícula por meio de contrato 
próprio, e o pagamento poderá ser feito à vista ou parcelado em planos de 12, 11, 10 ou 6 parcelas, 
por intermédio de boletos bancários. A entrega do material didático ocorrerá ao longo do ano letivo, 
de acordo com o desenvolvimento do conteúdo programático. 
 

VALORES DO MATERIAL DIDÁTICO PARA 202 2 

Turno Anuidade Plano  
12 parcelas 

Plano  
11 parcelas 

Plano  
10 parcelas 

Plano  
6 parcelas 

Educação Infantil III  
Vespertino R$ 3.096,00 R$ 258,00 R$ 281,45 R$ 309,60 R$ 516,00 

Integral R$ 3.384,00 R$ 282,00 R$ 307,64 R$ 338,40 R$ 564,00 
Educação Infantil IV  

Vespertino R$ 3.096,00 R$ 258,00 R$ 281,45 R$ 309,60 R$ 516,00 

Integral R$ 3.384,00 R$ 282,00 R$ 307,64 R$ 338,40 R$ 564,00 
Educação Infantil V  

Vespertino R$ 3.096,00 R$ 258,00 R$ 281,45 R$ 309,60 R$ 516,00 

Integral R$ 3.564,00 R$ 297,00 R$ 324,00 R$ 356,40 R$ 594,00 
Ensino Fundamental I  

1º Ano  
Vespertino R$ 4.158,00 R$ 346,50 R$ 378,00 R$ 415,80 R$ 693,00 

Integral R$ 4.632,00 R$ 386,00 R$ 421,09 R$ 463,20 R$ 772,00 
2º Ano  

Vespertino R$ 4.074,00 R$ 339,50 R$ 370,36 R$ 407,40 R$ 679,00 

Integral R$ 4.536,00 R$ 378,00 R$ 412,36 R$ 453,60 R$ 756,00 
3º Ano  

Matutino ou Vespertino R$ 4.086,00 R$ 340,50 R$ 371,45 R$ 408,60 R$ 681,00 

Integral R$ 4.560,00 R$ 380,00 R$ 414,55 R$ 456,00 R$ 760,00 
4º Ano  

Matutino ou Vespertino R$ 4.086,00 R$ 340,50 R$ 371,45 R$ 408,60 R$ 681,00 

Integral R$ 4.560,00 R$ 380,00 R$ 414,55 R$ 456,00 R$ 760,00 
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7. Outros 
a) Turno Integral - Educação Infantil e Ensino Fundame ntal I (Vitória) 

As nossas turmas integrais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental I são atendidas por 
restaurante terceirizado, e os valores referentes à alimentação serão cobrados diretamente pelo 
referido restaurante ao responsável pelo aluno, que poderá adquirir o ticket pré-pago a ser fornecido 
pelo restaurante. 
 

b) Devolução de chave do guarda-volumes (ano letivo 20 21) 
Os alunos que alugaram o guarda-volumes (ano letivo de 2021) e que não renovarem para 2022 
deverão devolver a chave no período de 01 a 04 de dezembro de 2021, término do ano letivo. Para 
os alunos que não renovarem o aluguel e que não devolverem a chave, fica facultada à Escola a 
realização da cobrança de uma taxa no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), independentemente do 
pagamento da taxa citada. Após o dia 10/01/2022, o armário será aberto, e o seu conteúdo será 
doado a uma entidade filantrópica. 

 

c) Aluguel de guarda-volumes (ano letivo 2022) 
O serviço de aluguel de guarda-volumes para o ano letivo de 2022  será pago em cota única no 
valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) . O número de armários disponibilizados é 
limitado. Só poderão utilizar o armário os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, os alunos 
do Ensino Médio e os do Pré-Vestibular. 

 

d) Atualização de cadastro 
Caso haja alteração de endereço, o novo comprovante deverá ser entregue na secretaria da 
Unidade em que o aluno estuda. É de grande importância a atualização do cadastro do aluno para 
facilitar a comunicação com a família. 

 

5º Ano  
Matutino ou Vespertino R$ 4.086,00 R$ 340,50 R$ 371,45 R$ 408,60 R$ 681,00 

Integral R$ 4.560,00 R$ 380,00 R$ 414,55 R$ 456,00 R$ 760,00 
Ensino Fundamental II  

6º Ano  
Matutino ou Vespertino R$ 3.936,00 R$ 328,00 R$ 357,82 R$ 393,60 R$ 656,00 

7º Ano 
Matutino ou Vespertino R$ 3.960,00 R$ 330,00 R$ 360,00 R$ 396,00 R$ 660,00 

8º Ano  
Matutino ou Vespertino R$ 3.960,00 R$ 330,00 R$ 360,00 R$ 396,00 R$ 660,00 

9º Ano  
Matutino ou Vespertino R$ 3.360,00 R$ 280,00 R$ 305,45 R$ 336,00 R$ 560,00 

Ensino Médio  
1ª Série 

Matutino ou Vespertino R$ 3.090,00 R$ 257,50 R$ 280,91 R$ 309,00 R$ 515,00 
2ª Série 

Matutino ou Vespertino R$ 3.180,00 R$ 265,00 R$ 289,09 R$ 318,00 R$ 530,00 
3ª Série  

Matutino ou Vespertino R$ 2.676,00 R$ 223,00 R$ 243,27 R$ 267,60 R$ 446,00 

Integral R$ 3.012,00 R$ 251,00 R$ 273,82 R$ 301,20 R$ 502,00 
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e) Ficha médica 
Na matrícula, é muito importante o preenchimento dos campos relativos à ficha médica , para que, 
em qualquer emergência médica, tenhamos a possibilidade de auxiliar o aluno e de entrar em 
contato com a família o mais rápido possível.  
 

f) Protocolos Institucionais  
Todos os protocolos (saúde, segurança e higiene) para a prevenção contra a Covid-19 estão 
sendo seguidos, conforme determinação dos órgãos governamentais e, desde já, deverá ser 
entregue no ato da matrícula e/ou no prazo de 30 di as, a contar da efetivação da matrícula, 
a declaração vacinal do(a) aluno(a), conforme deter mina a Lei Estadual nº 10.913 de 01 de 
novembro de 2019 . 
 

g) Coleta de dados e proteção de dados pessoais do Res ponsável e do Aluno  
Com a finalidade de prestar o serviço educacional, serão coletados os dados solicitados do 
responsável e do aluno, visando constar no contrato de prestação de serviço educacional, bem 
como outros documentos que são convenientes ou necessários para as atividades educacionais 
(ficha médica, ficha de matrícula, entre outros). No momento da matrícula, estará disponível o 
termo de consentimento que compõe o contrato de prestação de serviço educacional, sendo este 
parte integrante do contrato de prestação de serviço educacional.  
 

h) Poderá ser ofertada a prestação do serviço educacional, ainda que de forma alternativa, por meio 
de aulas não presenciais ou de forma híbrida, ou seja, na modalidade de aulas presenciais e não 
presenciais (on-line), em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis e/ou por 
determinações governamentais.  
 

i) Aluno com necessidade especial ou com transtorno do  desenvolvimento e com altas 
habilidades ou superdotação  
É de inteira responsabilidade do responsável indicar, no ato do preenchimento dos dados para a 
formalização do contrato, se o aluno possui alguma necessidade especial ou transtorno do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; qual o grau dessas necessidades especiais 
ou transtorno do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; e quais são as 
necessidades do aluno em razão da necessidade especial ou do transtorno do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação; bem realizar a entrega de laudos dos profissionais que fazem o 
acompanhamento do aluno. 
Logo que iniciar o ano letivo, o responsável deverá estar presente na Escola para participar da 
reunião (Família e Escola) para formalização de um plano de trabalho individual baseado na 
proposta pedagógica vigente, objetivando atender às necessidades do aluno/beneficiário com 
necessidades especiais ou com transtorno do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, a fim de que sejam identificados, por meio de reunião com registro em ata, quais 
recursos materiais e humanos serão adequados ao aluno. 
 

Qualquer dúvida, esclarecimento ou sugestão, entre em contato pelo e-mail 
matricula@darwin.com.br. 

 

Diante do exposto, a Escola conta com sua participação para o sucesso do processo. 
 

 
Atenciosamente, 

 
A Direção 

 


