Daniella Lima – Setor de Bolsas e Matrículas
Secretaria do Colégio – Horário: Das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 21:00

Informações Importantes sobre as Funções do setor que atuo:

Programa de Bolsas para o Colégio

Renovação dos bolsistas e Novos Candidatos
•

Todos os bolsistas ou alunos com gratuidade igual ou superior a 50% RECEBERAM bilhetes
solicitando a renovação dos documentos com prazo determinado;

•

O resultado da RENOVAÇÃO dos bolsistas sai dia 11/10/2018 no Site do colégio;

•

As rematrículas para bolsistas renovados será de 16/10 a 14/11;

•

A pré-matrícula poderá ser feita pelo site do colégio para bolsistas em dia com o financeiro;
A assinatura do contrato é presencial, bem como o pagamento da taxa de rematrícula no
valor promocional de R$80,00;

•

Não sairá o nome do aluno bolsista na lista do resultado se o mesmo estiver inadimplente
financeiramente;

•

O responsável financeiro pelo aluno bolsista que estiver em pendência financeira terá até
14/11 para colocar as mensalidades em dia, sendo assim, não perderá a bolsa;

•

Os documentos para a rematrícula do aluno bolsista não serão retirados do envelope da
renovação, os pais deverão trazer fotocópia de comprovante de endereço atualizado,
fotocópia de RG e CPF do aluno se o mesmo fez estes documentos em 2018 e o contrato
impresso através do site;

•

O prazo da entrega de envelopes para Novos alunos e Novas solicitações de alunos para
Bolsas em 2019, será de 16/10 a 14/11;

•

O resultado da Segunda Fase, ou seja, para Novos Contemplados sairá 30/11 no site do
colégio;

•

As matrículas para os Novos Contemplados das Bolsas para 2019 será de 03/12 a 14/12;

Rematrículas e Matrículas de Novos alunos

Rematrículas
Início em 16/10/2018
Término: Preferencialmente até Dezembro
Horário de Atendimento para matrículas na Secretaria:

Das 07:00 às 11:30 e
das 13:00 às 17:30

* Orientar nossos alunos e responsável para efetivar as rematrículas até Dezembro!
Documentos para Rematrícula:
•

Fotocópia de comprovante de endereço atualizado;

•

Fotocópia de RG e CPF do aluno se o mesmo fez estes documentos em 2018;

•

Contrato impresso através do site;

•

Pagamento da taxa promocional para alunos no valor de R$ 80,00
* SOMENTE será possível rematricular os alunos que NÃO possuírem pendência financeira!

•

A pré-matrícula poderá ser feita pelo site do colégio para alunos em dia com o financeiro;

•

A assinatura do contrato é presencial, bem como o pagamento da taxa de rematrícula no
valor promocional de R$80,00; *(valor até dezembro/2018)

•

À partir de Janeiro de 2019, o valor da rematrícula será o mesmo que a matrícula para novos
alunos, ou seja: R$ 95,00

•

Só será efetivada a rematrícula com a apresentação de TODOS os documentos solicitados
e com a assinatura do contrato pelo responsável financeiro e também com o pagamento no
ato da taxa de matrícula.

•

Não tiramos cópias de documentos na Secretaria do colégio;

•

A escolha do Curso Técnico para o aluno que ingressa no primeiro ano do Ensino Médio deverá
ser informada no ato da rematrícula;

•

Informar os responsáveis que a data de vencimento das Mensalidades e Apostilas
para até o dia 15 de cada mês;

mudou

Matrículas Novas
Início em: 16/10/2018
Término: Até 01/02/19
Horário de Atendimento para matrículas na Secretaria:

Das 07:00 às 11:30 e
das 13:00 às 17:30

* Orientar os responsáveis por novos alunos que as matrículas são limitadas e começam a se
esgotar turmas e turnos à partir de janeiro de 2019!
Documentos para a Matrícula:
•

1 Foto 3X4 do aluno;

•

Fotocópia da Certidão de Nascimento do aluno;

•

Fotocópia de comprovante de endereço atualizado;

•

Fotocópia de RG e CPF do aluno;

•

Fotocópia de RG e CPF dos pais e/ Responsável Financeiro;

•

Declaração Provisória de Transferência ( válida por 30 dias)

•

Histórico Escolar Original ( O responsável deverá trazer até 30 dias após a matrícula )

•

Pagamento da taxa de matrícula para alunos novos no valor de R$ 95,00 (até dezembro)
e de R$ 105,00 (até janeiro)

•

A assinatura do contrato é presencial, bem como o pagamento da taxa de matrícula;

•

O valor da taxa da Matrícula do Terceirão é diferenciada, R$100,00 até Dezembro e
R$110,00 até Janeiro/2019

•

Só será efetivada a Matrícula com a apresentação de TODOS os documentos solicitados e
com a assinatura do contrato pelo responsável financeiro e também com o pagamento no
ato da taxa de matrícula.

•

Não tiramos cópias de documentos na Secretaria do colégio;

•

A escolha do Curso Técnico para o aluno que ingressa no primeiro ano do Ensino Médio deverá
ser informada no ato da matrícula;

•

A opção do Período Integral somente para alunos até o 5º ano, deverá ser informada na
Secretaria do Colégio e terá adicional de taxa no valor da mensalidade;

•

A visita ao Colégio deverá ser agendada na Recepção;

•

Para a solicitação de Descontos Comerciais para alunos novos, a família deverá agendar um
horário com a Irmã Susana, marcados na recepção do colégio pessoalmente ou por telefone;

O que o colégio oferece para a educação Infantil:
Projetos Pedagógicos ( à partir do Infantil I)
Programa Bilíngüe Inglês ( à partir do Infantil III )
Informática ( à partir do Infantil IV)
Futsal ( à parti do Infantil IV )
Play Table ( à partir do Infantil III )
Aulas Passeio ( à partir do Infantil I )
Ballet ( à parti do Infantil II ) *Opcional
Ginástica Rítmica ( à parti do Infantil IV ) *Opcional
O que o colégio oferece para o Ensino Fundamental I ( de 1º ao 5º ano )
Projetos Pedagógicos
Programa Bilíngüe Inglês
Informática
Futsal
Basquete
Vôlei
Natação
Academia de Teatro e Poesia ( à partir do 3º ano)
Play Table
Aulas Passeio
Infância Missionária ( 2º, 3º e 4º ano )
Ballet *Opcional à parte
Ginástica Rítmica *Opcional à parte
Judô *Opcional à parte
O que o colégio oferece para o Ensino Fundamental II ( de 6º ao 9º ano )
Projetos Pedagógicos
Programa Bilíngüe Inglês
Espanhol
Informática
Futsal
Basquete
Vôlei
Academia de Teatro e Poesia
Aulas Passeio
Ballet *Opcional à parte
Ginástica Rítmica *Opcional à parte
Judô *Opcional à parte
Escolinha da Banda ( incentivo à música )
Natação * Opcional à parte

O que o colégio oferece para o Ensino Médio ( do 1º ao 3º ano )
Projetos Pedagógicos
Inglês
Espanhol
Informática
Futsal
Basquete
Vôlei
Academia de Teatro e Poesia
Aulas Passeio
Escola da Banda ( incentivo à música )
Natação * Opcional à parte
Cursinho para o PSS *Opcional à parte
Simulados com Incentivo ao Vestibular
Cursos Técnicos Concomitantes ao ensino Médio (duração de três anos)
•

Formação de Docentes (todas a tardes)

•

Administração ( de duas a três vezes por semana à tarde)

•

Informática

( de duas a três vezes por semana à tarde)

•

Química

( de duas a três vezes por semana à tarde)

•

Análises Clínicas ( de duas a três vezes por semana à tarde)

•

Farmácia

( de duas a três vezes por semana à tarde)

Atividades que o Colégio Promove durante o Ano Letivo:
•

Gincanas Culturais e Sócio-educativas

•

Olimpíadas para o Fundamental I

•

Festa Junina

•

Festa da Família

•

Tardes de Reflexão

•

Tarde de Talentos

•

Participação no JEM e nos Jogos da Primavera

•

Jogos Inter-séries

•

Apresentação para o Dia das Avós

•

Peças Teatrais

•

Concerto da Banda Marcial do Colégio

•

Feira de Profissões

•

Teste Vocacional

•

Semana da Criança

•

Infância Missionária

•

Viagens Culturais

