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105 anos ensinando valores  

para toda a vida. 
 

 

 

I N F O R M A T I V O   M A T R Í C U L A S   2 0 2 0 
 

 

 
Cruz Alta, 6 de novembro de 2019.  

 

 Estimados Pais ou Responsáveis 
 

 Estamos projetando o ano escolar de 2020, acreditamos que o planejamento é muito importante e requer 
uma organização do Colégio e das famílias. Dessa forma, informamos alguns aspectos sobre o processo de 
realização das matrículas dos alunos para o próximo ano letivo.  
 
 

 Datas para a realização de matrículas  
As vagas serão preenchidas por ordem de matrícula, de acordo com o número de alunos por turma, 

conforme estabelece a legislação. As vagas não preenchidas pelos alunos do Colégio, de acordo com as datas 
estabelecidas, serão disponibilizadas para alunos novos até completar as turmas. As datas a serem observadas para 
a realização das matrículas estão publicadas no quadro a seguir: 

 
 

DATAS PARA A REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS 2020 
 

Níveis / Anos / Séries do aluno em 2019 Prazos 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio De 18 de novembro a 18 de dezembro 

de 2019 

Alunos do Colégio em estudos de recuperação 19 (tarde), 20, 23, 26 e 27 de dezembro 
de 2019. 

Novos alunos para o ano de 2020 De 16 de setembro a 27 de dezembro 
de 2019, ou enquanto houver vagas.  

IMPORTANTE: O atendimento para matrículas será das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h. 
 
 

 Matrículas: modalidade on line ou presencial  
As matrículas dos alunos que, já estudam no Colégio, poderão ser realizadas na modalidade on-line, de 

acordo com o calendário descrito acima. A matrícula on-line é feita através do Portal do Responsável, (disponível 
em: www.colegiosantissima.com.br). Acessar ‘Matrícula 2020’ e seguir a sequência indicada até o final. A última 
etapa on-line orientará a entrega da documentação no Colégio e a realização do pagamento, também no Colégio. 
A matrícula on-line será confirmada após a realização dessa última etapa: a entrega dos documentos assinados e o 
pagamento. 

As matrículas também poderão ser feitas na modalidade presencial, de acordo com as datas previstas no 
calendário acima.   

Na matrícula, será feita uma atualização dos dados cadastrais, tanto na modalidade on-line quanto na 

presencial. Para isso, é necessário o RG e o CPF do pai e da mãe e o RG e o CPF do aluno. Se o aluno tiver outro 

responsável, é necessária a documentação dessa pessoa. 

O responsável financeiro é a pessoa que deverá realizar a matrícula pessoalmente para assinar o 

contrato, na modalidade de matrícula presencial. Se o responsável financeiro não for o pai ou a mãe, é necessária 

a documentação dessa pessoa e quem for o anuente também deve estar presente.     
 

 Informações sobre o preenchimento e a assinatura do contrato de prestação de serviço educacional, feito 

no ato da matrícula:  
 

CONTRATANTE: é o responsável financeiro pelo pagamento dos encargos escolares, sendo que em seu nome 

serão emitidos os boletos bancários, bem como os comprovantes de pagamento para fins de imposto de renda.  
 

ANUENTE: caso o Contratante não seja a pessoa que detém a guarda do aluno (pai, mãe, padrinho, avô, avó), o 
detentor da guarda (pai, mãe, padrinho, avô, avó) deverá ter seus dados preenchidos e assinar o contrato como 
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anuente. O anuente não tem responsabilidade pelo pagamento dos encargos educacionais, assina o instrumento 
para demonstrar que concorda que o Contratante firme contrato com o Colégio para que o menor, sob sua guarda, 
estude no local. 
 

 Alunos novos em 2020 
Os alunos novos já estão realizando entrevista e matrícula. As entrevistas são agendadas na secretaria do 

Colégio. As matrículas para alunos novos seguem abertas até o dia 27 de dezembro/2019, ou enquanto houver 

vagas.  
 

 Anuidade escolar 
A anuidade escolar/2020 é dividida em 12 parcelas. É condição para a matrícula o pagamento em dia das 

mensalidades escolares e o pagamento do valor da 1ª parcela/2020 (na realização da matrícula), que corresponde 

ao mês de janeiro. O valor das anuidades foi estabelecido com base na Lei nº 9.870 de 23/11/99, no Decreto nº 

3.274 de 06/12/1999, na planilha de custos do Colégio e nos investimentos para 2020. 
 

Nível de Ensino Mensalidade 2020 

Educação Infantil  R$ 588,95 

Ensino Fundamental – 1º ao 3º ano  R$ 612,25 

Ensino Fundamental – 4º ao 9º ano  R$ 637,65 

Ensino Médio – 1ª, 2ª e 3ª séries R$ 816,55 
 

Obs.: Pagamento em dinheiro ou cartão de débito ou crédito.  
 

 Taxa da APM 
A taxa da APM será de R$39,00 (trinta e nove reais) para um filho e R$19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos) 

para os demais, a ser paga na 1a parcela/2020.  
 

 Edital de Matrículas 2020 
O edital das matrículas 2020 será publicado no dia 12/11/2019, nos murais do Colégio. 

 

 Cursos e turnos que o Colégio oferecerá em 2020 
 

Educação Infantil: Maternal I, Maternal II, Nível A1, Nível A2 e Nível B - turno da tarde 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais: 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano e 5º ano - turno da tarde 

Ensino Fundamental – Anos Finais: 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano - turno da manhã 

Ensino Médio: 1ª série, 2ª série e 3ª série – turnos de aula: segunda e terça-feira – manhã e tarde; de quarta a sexta-feira - 

manhã. Além disso, mais dois períodos de Educação Física à tarde: a escolha da modalidade será na matrícula, conforme a 

disponibilidade das vagas por modalidade. 
 
 

 Início das aulas 2020 
 

- Educação Infantil: 19 de fevereiro de 2020 (quarta-feira) 

- Ensino Fundamental: 17 de fevereiro de 2020 (segunda-feira) 

- Ensino Médio: 17 de fevereiro de 2020 (segunda-feira) 

 
 

 Recesso escolar em janeiro 

Informamos que, de 06 a 25 de janeiro de 2020, ocorrerá recesso escolar no Colégio. 

Neste período, não haverá atendimento ao público externo. 
 

 
Contamos com o apoio das famílias para sermos cada vez mais atuantes no cumprimento da nossa missão 

educativa.   
Atenciosamente,  

                                                                                                                Ir. Vanda L. M. Fronza 
                                                                                                           Diretora – Aut. 0044/2002 


