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Joinville, novembro de 2018.
Carta de matrícula 2019
Senhores Pais
Com uma proposta pedagógica inovadora, o Colégio dos Santos Anjos desenvolve ações e serviços voltados
para o desenvolvimento integral dos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Oferecemos um espaço privilegiado de oportunidades com materiais didáticos apropriados, recursos físicos,
tecnológicos e virtuais, organização e planejamento desde a gestão escolar ao cotidiano da sala de aula.
Acreditando numa educação que articule conhecimentos avançados e a formação de valores, caminhamos
para o próximo ano letivo, com a possibilidade de trilhar novos caminhos na formação de uma geração ética e cidadã.
Assim, após várias reuniões e análise de materiais e também para atender ao que preconiza o Projeto
Político Pedagógico, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), valores, carisma das Irmãs da Divina Providência e
anseios da comunidade, implantaremos algumas inovações para o próximo ano letivo.
Vamos oferecer uma proposta de universalização da educação mediante a implantação de um Programa
Bilíngue a começar pela educação infantil e ensino fundamental I (1º ao 4ºano). Um programa completo que oferece
certificação aos alunos e professores e aulas diárias em inglês com material especializado. O programa bilíngue se
faz necessário para a mobilidade dos sujeitos no mundo e o encurtamento das distâncias, proporcionado,
principalmente, pela tecnologia. Pesquisas mostram que crianças que desde cedo têm contato com duas línguas têm
vantagens no que diz respeito à consciência metalinguística. Os professores apresentam devida habilitação e
proficiência na língua estrangeira. Para implantação do Programa Bilíngue, celebramos parceria com o Educate
Bilingual Program do Grupo Santillana.
Com o objetivo de desenvolver nos alunos a autonomia, a iniciativa pessoal e a buscar novos conhecimentos,
vamos ampliar a matriz curricular incluindo Empreendedorismo, Produção Textual, Jogos Matemáticos, mais uma
aula de Inglês e de Ciências para os alunos dos 5ºs anos; Empreendedorismo, Espanhol, Produção Textual, Jogos
Matemáticos e mais uma aula de Inglês para os alunos dos 6ºs e 7ºs anos.
Construir o empreendedorismo a partir da sala de aula, significa desenvolver a atitude empreendedora para
formar cidadãos plenos, atuantes no mundo e em suas próprias vidas. O projeto será desenvolvido a partir da
metodologia OPEE (Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo) e do material
Empreendedorismo e Projeto de Vida da Editora FTD.
As atividades extracurriculares, adequadas a cada faixa etária, são fundamentais para a socialização,
desenvolvimento do espírito de grupo, companheirismo e construção da personalidade. Por esse motivo, o Colégio
ampliará as oportunidades de participação, oferecendo diversas atividades no horário oposto ou depois do horário
regular, no final da tarde. Cada aluno poderá se inscrever em uma modalidade, conforme horário e vagas, sem custo
para o aluno. No início do ano letivo, serão publicadas as modalidades e respectivas vagas. Para o desenvolvimento
destas atividades, também contamos com um grupo de profissionais graduados em diversas áreas desportivas e
culturais, com larga experiência na modalidade específica. Serão oferecidas também atividades extracurriculares
opcionais e pagas pelo aluno.
Para garantir o desenvolvimento de cada componente curricular, o desenvolvimento de habilidades e
competências, vamos ampliar a matriz curricular de todo ensino fundamental e, obviamente, alterar o horário escolar.
Esses alunos, do ensino fundamental, terão 06 aulas diárias, das 7h30min às 12h30min no período matutino e das
13h30min às 18h30min no período vespertino. Na educação infantil, as atividades terminam às 11h45min no turno
matutino e às 17h45min no turno vespertino.
Para isso, contamos com uma equipe de professores e funcionários comprometidos com o aprendizado, que
diariamente contribui para excelentes resultados na dimensão humana e acadêmica, através do responsável ato
educativo, cuja natureza permite que os indivíduos se apropriem dos saberes humanos com os seus pares.
Temos também consciência de que no mundo de hoje, não podemos caminhar sozinhos, por isso, contamos
com a parceria das famílias, para que possamos cumprir nossa missão na formação de crianças, adolescentes e
jovens, porque juntos podemos ser mais atuantes num tempo de tantas linguagens e caminhos. Assim, seremos mais
fortes e confiantes.
Com o objetivo de organizar o próximo ano escolar, estamos encaminhando os procedimentos necessários
para a matrícula.
Como no ano passado, pedimos aos senhores pais para efetuarem a matrícula do(a) seu(sua) filho(a) nas
datas estabelecidas, garantindo a vaga para o próximo ano, pois já estamos ocupando a capacidade máxima de
nossas salas de aulas.
01 – Datas oficiais de matrícula: de 12 a 14 de novembro/2018 para os nossos alunos e irmãos e dias 20 e 21 para
os alunos novos. Para facilitar o processo e evitar filas, escalonamos as matrículas por nível de ensino conforme
as seguintes datas:

-

12/11/2018 - Educação Infantil, Ensino Médio e irmãos
13/11/2018 - Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano) e irmãos
14/11/2018 - Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e irmãos
20 e 21/11/2018 - Alunos novos

02 – As vagas para rematrícula (alunos do Colégio) no seu respectivo turno serão garantidas até os dias oficiais da
matrícula conforme reserva.
03 – Documentos necessários:
 Requerimento de Matrícula preenchido, datado e assinado.
 Duas vias do Termo de Adesão, vinculado ao Contrato de Matrícula, assinadas pelos responsáveis. Não é
necessário devolver o contrato de matrícula, somente o requerimento e as duas vias do termo de adesão.
 Comprovante de residência (cópia), em caso de mudança.
 Os alunos do Colégio não pagam sinal de matrícula.
Alunos novos deverão trazer:
 Fotocópia da Certidão de Nascimento, CPF e RG do aluno.
 Atestado de frequência da série em curso, sendo que o histórico escolar deverá ser entregue até o início
das aulas.
 CPF e RG dos responsáveis pelo aluno perante o Colégio.
 Comprovante de residência (cópia).
 Caderneta de vacinação atualizada (Educação Infantil e Fundamental).
 Carta de adimplência.
 Serão preenchidos, no Colégio, o Termo de Adesão, o Requerimento de Matrícula e a Ficha Ambulatorial.
 Os alunos novos deverão quitar a primeira parcela da anuidade/2019 no ato da matrícula.
04 – Alunos novos devem também marcar e apresentar-se para entrevista na recepção do Colégio.
05 – Período ampliado: Educação Infantil e Ensino Fundamental até o 7º ano. A inscrição é opcional e deve ser feita
junto com a matrícula.
06 – Alunos do Ensino Fundamental e Médio poderão inscrever-se nas atividades extraclasse, conforme modalidades
e vagas disponíveis. As inscrições devem ser feitas só no início do ano letivo. Para que a modalidade possa
funcionar, deve-se completar turma.
07 – A devolução do Requerimento e dos Termos de Adesão e demais procedimentos da matrícula devem acontecer
na sala nº 01, a partir do dia 12 de novembro. O Requerimento e os Termos de Adesão devidamente
preenchidos, assinados pelos responsáveis, em duas vias, poderão ser remetidos ao Colégio pelo próprio aluno
e entregues ao(à) coordenador(a) de ensino.
08 – Quem não receber o requerimento de matrícula e o termo de adesão, favor dirigir-se à tesouraria do Colégio.
09 – Reunião de pais:
 07/fevereiro/2019: Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental.
 08/fevereiro/2019: Ensino Fundamental do 2º ao 6º ano.
 Horário: turno matutino às 8 horas e turno vespertino às 14 horas.
10 – Início do ano letivo em 2019:
Dia 11 de fevereiro – para todos os alunos.
 Matutino: 7h25min às 11h45min – Educação Infantil
7h25min às 12h30min – Ensino Fundamental - 1º ao 9º ano e Ensino Médio.
 Vespertino: 13h25min às 17h45min – Educação Infantil
13h25min às 18h30min – Ensino Fundamental - 1º ao 9º ano
13h25min às 16h (2ªs e 4ªs feiras) – Terceirão.
11 – É obrigatório o uso do uniforme desde o 1º dia de aula.
12 – O Colégio se responsabiliza pela segurança do aluno, apenas, 15 minutos antes e após o turno regular de aulas,
no recinto escolar. Exceções devem ser negociadas antes e imprevistos comunicados.
Colocando-nos à inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos, aproveitamos o ensejo para enviar
nossas mais cordiais saudações.

Adelina Dalmônico
Diretora

