ORIENTAÇÕES DE MATRÍCULAS DO BARÃO IDIOMAS 2019

1. APRESENTAÇÃO
O Barão Idiomas é um espaço especial para vivenciar o idioma muito além da sala de
aula. O lazer, a convivência social e a descontração são elementos diferenciados para
interação e imersão entre os alunos e professores, contribuindo para uma melhor
aprendizagem do idioma.
Aqui são oferecidas aulas em turmas ou VIP de Inglês e Alemão, para crianças a partir
de 4 anos em ambientes preparados e adaptados para cada etapa e nível linguístico.
Além das “Conversation Classes" em Inglês e Alemão, também oferecemos “Cooking
Classes” nesses idiomas com foco na comunicação oral, entre outros eventos e aulas
diferenciadas.
O Barão Idiomas também faz mediação de intercâmbios e viagens de estudos, bem
como a Certificação Internacional TOEFL (ETS) de Inglês para a comunidade em geral,
e FIT A1 e A2 e Goethe Zertifikat B1 e B2 (Instituto Goethe) de Alemão para os
estudantes da Escola Barão.
2. REMATRÍCULA
2.1. As rematrículas deverão ser realizadas de 06 a 14 de novembro de 2018.
2.2. As rematrículas serão realizadas no portal www.baraoidiomas.com.br com usuário
e senha do responsável financeiro.
Nota: no anexo I consta o passo a passo de como fazer a Rematrícula Online para 2019.
2.3. Será deferida a rematrícula que atender às exigências legais e que estiverem com
as parcelas vencidas de 2018 e dos anos anteriores em dia.
3. MATRÍCULAS NOVAS
As matrículas para estudantes novos ocorrem a partir do dia 19 de novembro.
3.1. O estudante matriculado no Barão Idiomas terá contrato mínimo de (03) três
meses, a partir do início do curso.
3.2. O estudante ingressante nos cursos de inglês e alemão deverá realizar um teste de
nivelamento para iniciar o curso.
3.3. O teste de nivelamento poderá ser oral ou escrito, mediante agendamento.
3.4. Documentos necessários para realizar a matrícula:

a. Cópia da Certidão de Nascimento e identidade do estudante;
b. Comprovantes de renda e residência, RG e CPF do responsável financeiro;
c. Preenchimento da Ficha de Saúde;
4. INÍCIO DAS AULAS 2019
4.1. As aulas do Barão Idiomas, do primeiro semestre de 2019, iniciam em 18 de
fevereiro e terminam em 12 de julho de 2019.
4.2. As aulas do Barão Idiomas, do segundo semestre de 2019, iniciam em 29 de julho
e terminam em 13 de dezembro de 2019.
5 VAGAS
5.1. As vagas por turma são limitadas em 04 (quatro) o mínimo e 12 (doze) o máximo
de alunos.
5.2. O início das aulas da turma ficará condicionada ao número mínimo de matrículas a
qualquer tempo.
5.3. O Barão Idiomas reserva-se o direito de não oferecer turma ou curso em
determinado período, caso não atingir o número mínimo de estudantes. Nesta situação,
o estudante poderá optar por aula VIP individual ou em grupos.
5.4. As turmas são nominadas de acordo com a idade de ingresso, em anos, como segue:
INGLÊS
Little Kids
4a5

Kids
6a8

Pre-Teens
9 a 12

Teens
13 a 17

Kinder
6a8

Jugendliche
9 a 15

Erwachsene
A partir de 16

Adults
A partir de 18

ALEMÃO
Kleinkinder
4a5

6. CARGA HORÁRIA
6.1. A carga horária é de 2 (duas) aulas semanais de 60 minutos (1 hora) cada para
turma.
7. VALORES
7.1. Os valores estão à disposição na Secretaria do Barão Idiomas com as informações
de turmas e horários.

7.2. O estudante da Escola Barão e pais de estudante da Escola Barão tem 10% (dez)
por cento de desconto nas parcelas.
7.3. Para o estudante da Escola Barão matriculado no Barão Plus, o desconto no Barão
Idiomas é de:
a. Plus todos os dias: 45%
b. Plus Flex de 3 dias: 20%
c. Plus Flex de 2 dias: 15%
7.4. O desconto previsto nos itens 7.2 e 7.3 não se aplica à aula VIP, livro didático e
outros materiais.
7.5. Para a aula VIP e aulas de turmas, no caso de desistência, o responsável pelo
estudante, quando menor, deverá solicitar o cancelamento na Secretaria do Barão
Idiomas ou através do DOL no Requerimento de Cancelamento do Barão Idiomas.
7.5.1. O cancelamento deverá ser realizado até o final do mês em que o estudante deixar
de frequentar as aulas, pagando inclusive a parcela referente ao mês que formalizou a
solicitação do cancelamento.
7.5.2. Antes de efetuar o Cancelamento o estudante ou responsável deverá dialogar
com a Responsável Administrativa ou com a Coordenação Pedagógica.
7.6. A reposição da aula VIP, por razão legal ou motivo de força maior, ficará sujeita à
disponibilidade do professor, desde que comunicada a falta com 24 horas de
antecedência ou justificada.
7.7. A aula VIP terá contrato semestral, conforme opções:
a. Aula individual;
b. Aulas com 2 e 3 pessoas;
7.8. A aula VIP poderá ter a carga horária semanal de 60 minutos (1 hora), 90 minutos
(1 hora e 30 minutos) ou 120 minutos (2 horas), conforme adesão.
7.9. A aula VIP pode iniciar em qualquer época, desde que haja disponibilidade de
professor.
7.10. No primeiro semestre o vencimento do boleto da parcela será no dia 10 de cada
mês de março a julho e no segundo semestre de agosto a dezembro.

8 DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Ao final de cada etapa, o Barão Idiomas realizará um teste de nivelamento, no qual
abordará todas as habilidades linguísticas, com o objetivo de definir o nível que o
estudante frequentará na sequência.
8.2. Quando forem realizadas alterações nos boletos, em decorrência de solicitações
dos pais ou responsáveis haverá a cobrança de R$ 7,00 (sete reais), por boleto
impresso.
8.3. A matrícula será cancelada quando houver o atraso de 60 dias no pagamento das
parcelas.
8.4. Os pagamentos deverão ser efetuados, até o vencimento, sob pena de incidência de
mora e juros de até 1% e mais 2% de multa.
8.5. os livros para as aulas são adquiridos na Secretaria do Barão Idiomas.
8.6. O Barão Idiomas poderá aplicar testes para as seguintes certificações
internacionais, de acordo com a faixa etária e total de horas de estudo completadas
pelo estudante:
a. Certificação Internacional TOEFL (ETS) – inglês;
b. FIT A1 e A2 e Goethe Zertifikat B1 e B2 (Instituto Goethe) – Alemão.
8.7. os casos não previstos neste edital serão encaminhados e resolvidos pela Direção
do Barão Idiomas ou pelo Conselho Gestor.
Blumenau, 29 de outubro de 2018.
Prof. Marcos da Silva
Diretor

