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Joinville, setembro de 2022.

MATRÍCULAS – 2023

Prezados Pais e/ou responsáveis!
A busca incessante por melhores alternativas na construção de uma proposta educacional
capaz de envolver e encantar educandos e educadores nos faz acreditar que a educação é
um ato de amor e a escolarização, um tempo muito precioso na vida de nossas crianças e
jovens.
Assim, estivemos juntos realizando tantas atividades e projetos pedagógicos, tudo a seu
tempo, com todos os nossos queridos estudantes, professores e funcionários.
Foi um ano pensado e preparado com olhar de amor, respeito, planejamento e compromisso
com o rico processo de aprender e com os valores preconizados pela Rede Divina
Providência.
Grande esforço e trabalho dedicado de educadores, pais e estudantes contribuiu para que o
nosso colégio pudesse atingir seus objetivos mais nobres em torno de uma educação de
excelência, em 2022.
Hoje, precisamos olhar para frente, para o novo ano letivo que está por vir, 2023, com a
mesma organização, responsabilidade, eficiência e produtividade, envolvendo professores e
alunos.
Precisamos organizar o espaço físico, compor o corpo docente, reorganizar o currículo e os
novos percursos de aprendizagem, recursos didáticos, avaliação, acompanhamento discente
e tudo mais que compõe a proposta pedagógica do nosso colégio.
Para que tudo aconteça com tranquilidade, estamos comunicando as orientações para a
efetivação da matrícula para 2023.
Especial gratidão às famílias que confiaram no nosso trabalho e colaboraram durante todo o
ano escolar, apoiando e valorizando a dedicação do nosso corpo de educadores.
Portanto, seguem as orientações para a rematrícula dos alunos do colégio, seus irmãos e
alunos novos:
1º - REMATRÍCULAS ONLINE
A rematrícula será realizada de forma online/eletrônica por meio de login e senha individual,
na Central do Responsável. Se não constar a opção de rematrícula, favor entrar em contato
com o setor financeiro.
2º - DATAS PARA REMATRÍCULA
Para alunos já matriculados e irmãos: 14 a 20/09/2022. Observação: as vagas para a
rematrícula dos alunos do Colégio no seu respectivo turno serão garantidas até o dia
20/09/2022. A matrícula dos irmãos poderá ser realizada após agendamento pelo e-mail
recepcao@santosanjos.g12.br para entrevista na respectiva coordenação de ensino.
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3º - TROCA DE TURNO
Deverá ser solicitada até o dia 20/09/2022 mediante o link que será enviado oportunamente
e analisada pela coordenação de ensino, estando o deferimento condicionado à existência
de vaga na série e turno pretendido. Após esta data, serão abertas matrículas para alunos
novos.
4º - ALUNOS NOVOS
Datas para matrícula: 26 a 30/09/2022. Os alunos novos serão comunicados via e-mail ou
celular e será agendado horário para a efetivação da matrícula. Após concluído o processo,
quitar a primeira parcela da anuidade/2023 no setor financeiro, em espécie, cartão de
débito ou Pix. Para efetuar a matrícula, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

Do Aluno:






Certidão de nascimento;
CPF e RG;
Atestado de frequência;
Carta de adimplência da instituição anterior (privada);
Histórico escolar (trazer até o início das aulas).

Do Responsável:



CPF e RG;
Comprovante residencial.

5º - PERÍODO INTEGRAL
Para a rematrícula no período integral (alunos da educação infantil e fundamental até o 6o
ano) a secretaria enviará, através do aluno, envelope contendo o Contrato, Termo de
Adesão e o Aditivo. O mesmo deverá ser devolvido até 20/09/2022.

Para alunos novos no Integral, a matrícula será feita diretamente na secretaria, mediante
agendamento através do e-mail recepcao@santosanjos.g12.br com o título “Matrícula para
o Integral 2023”.
6º - ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Os alunos do Ensino Fundamental e Médio poderão inscrever-se em uma modalidade,
conforme as vagas e horários disponíveis, sem custo adicional para o aluno. As inscrições
serão feitas só no início do ano letivo. Para que a modalidade possa funcionar, deve-se
completar turma.
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7º - LISTA DE MATERIAL
As listas de material para o ano letivo de 2023 estarão disponíveis no site do Colégio:
www.santosanjos.g12.br, sendo que sua comercialização será feita diretamente com as
editoras, por e-commerce e na feira de vendas que ocorrerá nos dias 01 e 02 de dezembro
nas dependências do Colégio.
8º - REUNIÃO DE PAIS
02/fevereiro/2023 (5a feira) – Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1o ao 6o Ano.
Matutino: - Educação Infantil e 1o Ano do Ensino Fundamental – 8 horas.
- 2o ao 6o Ano do Ensino Fundamental – 10 horas.
Vespertino: - Educação Infantil e 1o Ano do Ensino Fundamental – 14 horas.
- 2o ao 6o Ano do Ensino Fundamental – 16 horas.
OBS: Para as demais séries, as reuniões serão realizadas após o início do ano letivo, em datas
informadas posteriormente.
9º - INÍCIO DO ANO LETIVO
O ano letivo, em 2023, terá início no dia 06 de fevereiro (segunda-feira) para todos os
alunos, em todos os níveis de ensino.
10º - USO DO UNIFORME
É obrigatório o uso do uniforme desde o primeiro dia de aula.

Educando com amor!
Missão que se renova há 115 anos!

Adelina Dalmônico
Diretora

