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Colégio Barroco Lopes                                            ENSINO MÉDIO    

     

   O Colégio Barroco Lopes sempre com inovação, fortalece uma proposta 
pedagógica onde alunos protagonistas, assumem papel de mudanças. 
*Aulas com metodologias ativas - gameficação, aula invertida e ensino híbrido; 
*Inglês com certificação TOEFL e plataforma interativa. 
*Simulado Evolucional - ENEM antes do ENEM. 
*Sala estúdio - Mídia lab - Laboratório de criação de mídias - blogs, entrevistas, 
Podcasts; 
*Parceiro UNOI EDUCAÇÃO; 
*Recurso tecnológico (Apple) - aplicativos apple education. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA MATRÍCULA: 
 

*A 1ª parcela da anuidade corresponde ao mês de janeiro; 
*Na 1ª parcela não oferecemos descontos (só o promocional); 
*São Necessários 02 Contratantes (Xerox da Identidade e CPF); 
*Anuidade à vista terá 25% de desconto; 

 

A ANUIDADE ESCOLAR PARA 2020 TERÁ OS SEGUINTES VALORES: 

 

 Ensino Médio - Anuidade: R$ 15.961,65, dividido em 12 parcelas de R$ 1.330,13/ 

em 11 parcelas de R$ 1.451,05 / e em 10 Parcelas de R$ 1.596,16.  

Haverá um desconto de 10% na mensalidade para pagamentos efetuados até o 
dia 10 do mês do vencimento. 
 Haverá também desconto de 15% da mensalidade para um segundo irmão. 

 

VALOR PROJETO UNO INTERNACIONAL: 

 

Fascículos apostilados impressos da UNO Internacional, Programa de inglês BE, 
Projetos da UNO Internacional com Apple, Discovery Education, Evolucional, 
Toefl, Projeto Maker, Etc. 

 

 Ensino Médio: 10x de R$ 182,35; em 9x de R$ 202,59; em 8x de R$ 227,93; e em 

7x de R$ 260,49. 

VALORES EXTRAS 

 Portal do Aluno - R$ 20,00; 

 Taxa de Eventos – Ensino Médio (3ºAno): R$ 150,00 (Agita Barroco/Colação de 
Grau). 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA: 

 
 

 Cópia da certidão de nascimento do aluno, RG e CPF; 

 Atestado de saúde para Educação Física; 

 Cópia do comprovante de residência; 

 Transferência a partir do 1º ano; 

 Comprovante de renda familiar no valor de R$ 2.500,00; 

 Necessário 02 Contratantes para assinatura do contrato de 2020. (Cópia RG e 
CPF); 

 Cópia dos documentos dos responsáveis (RG e CPF); 

 Declaração de isenção de débito da escola anterior. 
 

A escola se reserva o direito de não aceitar matrícula cujo responsável esteja com 
restrições cadastrais no SPC/ SERASA. 

 


