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Carta de Matrícula 2020
Prezados Senhores Pais,
No transcorrer do tempo escolar, sentimos o quanto estivemos juntos em 2019,
professores, coordenadores, funcionários e famílias, num esforço conjunto para oferecer o
melhor espaço de formação e aprendizado aos nossos queridos alunos.
Neste ano, o Colégio ampliou sua proposta curricular, com o programa bilíngue,
empreendedorismo e projeto de vida, estendendo o horário escolar para 06 aulas diárias, em
todo o ensino fundamental, almejando um ensino consistente com adoção de novos
materiais, projetos especiais, além de melhorias na área física e tecnológica de forma a
oferecer aos alunos múltiplas possibilidades, num mundo que se transforma a cada dia diante
dos nossos olhos.
Muito nos orgulham os resultados já alcançados com essa proposta, um verdadeiro
laboratório de cultura para a formação da geração Santos Anjos, onde todos caminham de
mãos dadas em busca de um horizonte novo.
Na própria urgência do tempo escolar, vislumbramos também o próximo ano (2020)
com grande expectativa, acreditando que o planejamento se constitui num passo importante
para continuarmos com nossa proposta educacional clara, focada no aprendizado e
inspiradora para o desenvolvimento integral dos nossos educandos.
Temos mil razões para receber sua filha, seu filho, todos os alunos no próximo ano.
Assim, com o propósito de organizar todos os cursos, turmas, projetos, planejamento
curricular, atividades de rotina, calendário e demais ações inerentes ao contexto escolar,
estamos encaminhando as orientações para a efetivação da matrícula referente ao ano de
2020.
Vamos realizar a matrícula mais cedo do que nos anos anteriores, permitindo melhor
organização sem os atropelos de última hora, tanto para os pais quanto para o colégio.
Portanto, pedimos especial atenção para as orientações que seguem:
01 - Datas oficiais de matrícula: de 16 a 18 de outubro/2019 para os nossos alunos e irmãos:
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Dias 30 e 31 de outubro para os 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 e as duas vias do Termo de Adesão (vinculado ao Contrato
de Matrícula) assinados pelo responsável financeiro, poderão ser entregues na sala 01
ou remetidos pelo próprio aluno ao Coordenador de Ensino a partir do dia 16 de
outubro (não é necessário devolver o contrato de matrícula).
 Comprovante de residência (cópia), em caso de mudança.
 Os alunos do Colégio não pagam sinal de matrícula.

04 – Matrícula de alunos novos:
A família deve marcar e apresentar-se para entrevista na recepção do Colégio.
 Documentos necessários:
Cópia da certidão de nascimento, CPF e RG do aluno.
Atestado de frequência.
Histórico Escolar (trazer até o início das aulas).
Carta de adimplência da instituição anterior (privada).
Caderneta de vacinação atualizada (Educação Infantil e Fundamental).
Cópia do CPF e RG do responsável.
Comprovante de residência (cópia).
 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/2020 no ato da
matrícula.
05 - Período Integral: Educação Infantil e Ensino Fundamental até o 6º ano. A inscrição é
opcional e deve ser feita junto com a matrícula.
06 - Atividades Extraclasse: 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 - Quem não receber o Requerimento de Matrícula e o Termo de Adesão, favor dirigir-se ao
setor financeiro do Colégio.
08 - Reunião de pais:
 10/fevereiro/2020: Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental.
 11/fevereiro/2020: Ensino Fundamental do 2º ao 6º ano.
 Horário: turno matutino às 8 horas e turno vespertino às 14 horas.
09 - Início do ano letivo em 2020:
Dia 12 de fevereiro – para todos os alunos.
 Matutino: 7h25min às 11h45min – Educação Infantil
7h25min às 12h30min – Ensino Fundamental e Ensino Médio
 Vespertino: 13h25min às 17h45min – Educação Infantil
13h25min às 18h30min – Ensino Fundamental
13h25min às 16h (2ªs e 4ªs feiras) – Terceirão.
10 - É obrigatório o uso do uniforme desde o 1º dia de aula.
11 - 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.
12 - Pedimos aos pais dos nossos alunos para efetuarem a matrícula do(da) seu(sua) filho(a) em
tempo hábil ou seja, até dia 18 de outubro, porque a partir dessa data as vagas
remanescentes serão disponibilizada aos alunos novos já cadastrados na secretaria.
Colocando-nos à inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos, enviamos
nossas mais cordiais saudações.
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