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Cruz Alta, 1º de dezembro de 2021. 
 

 Estimados Pais ou Responsáveis 
 

Vivemos um momento diferenciado de mudanças e de muitas adaptações neste tempo de pandemia, 

buscando a melhor forma de realizarmos a nossa missão franciscana, promovendo a segurança sanitária necessária 

para o bem-estar de toda a Comunidade Educativa. Estamos nos aproximando do final deste ano com muita 

experiência sobre as novas aprendizagens por todos nós realizadas, portando muita esperança para o próximo 

ano. Agradecemos pelo apoio e pela união que se tornaram ainda mais fortes com as famílias, em todo o processo 

de ajuda mútua que foi necessária, visando sempre ao melhor para os nossos alunos.  

Estamos projetando o ano escolar de 2022, na expectativa de que possamos vivê-lo com intensidade e 

alegria. Acreditamos que o planejamento é muito importante e requer uma organização do Colégio e das famílias. 

Dessa forma, informamos 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 se completarem as turmas. As datas a serem observadas 

para a realização das matrículas estão publicadas no quadro a seguir: 
 

 

DATAS PARA A REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS 2022 
 

Níveis / Anos / Séries do aluno em 2021 Prazos 
 

- Educação Infantil, Ens. Fundamental e Ensino Médio 
 

 

De 14 a 24 de dezembro de 2021. 

 

- Alunos com média abaixo de 50 pontos 
 

 

27/12 (tarde) a 30/12/2021.  

 

- Novos alunos para o ano de 2021 
De 14/12/21 até o preenchimento das 
vagas disponíveis.    

 

As matrículas serão realizadas na modalidade on-line. 
 

 
 

 Matrículas: modalidade on-line  
As matrículas dos alunos que já estudam no Colégio e os alunos novos que já realizaram pré-matrícula na 

secretaria serão realizadas na modalidade on-line, de acordo com o calendário descrito acima. A matrícula on-line é 

feita através do Portal do Responsável, disponível no Site do Colégio. Quem tem acesso ao Portal do Responsável 

é o responsável financeiro pelo aluno.   

No Portal do Responsável, é necessário acessar ‘Matrícula 2022’ e seguir a sequência indicada até o final. 

A última etapa on-line orientará a realização do pagamento da mensalidade e da APM por boleto bancário, pelo 

cartão e/ou por Pix. A matrícula on-line só será confirmada após clicar no aceite digital, não sendo necessário 

entrega da documentação na secretaria do Colégio.  

No dia 10 de dezembro, será disponibilizado o Guia da Matrícula on-line no Portal do Responsável, no 

Aplicativo Agenda Franciscana e no Site do Colégio, com o passo a passo para a realização da matrícula.   

Na matrícula, será feita uma atualização dos dados cadastrais.  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. 

https://sts.scalifra.net/portalresp/index.php


 

O responsável financeiro é a pessoa que deverá realizar a matrícula e o aceite digital. As matrículas 

de alunos que terão troca de responsável financeiro deverão procurar a secretaria antes de confirmar a matrícula 

no Portal do Responsável. Se o responsável financeiro não for o pai ou a mãe, é necessária a documentação do 

responsável financeiro e o pai ou a mãe serão os anuentes. 
 

 

 Informações importantes: 
 

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, o detentor da guarda (pai, mãe, 

padrinho, avô, avó) deverá ter seus dados preenchidos e assinar o contrato como 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 na instituição.  
 

Alunos da 1ª série do Ensino Médio – No ato da matrícula, o responsável deverá escolher o itinerário formativo 

que o estudante cursará no início do ano letivo.  
 

* Opção 1 – ITINERÁRIO 1: Expressão e movimento no mundo da cultura (Linguagens e Ciências Humanas) 

* Opção 2 – ITINERÁRIO 2: Modernização, transformação social e meio ambiente (Matemática e Ciências da 

Natureza)  
 

 Alunos novos em 2022 
  As entrevistas dos alunos novos são agendadas na secretaria do Colégio. As matrículas e a confirmação 

das pré-matrículas para alunos novos iniciam no dia 14/12/21 e permanecem abertas enquanto houver vagas.  
 

 Anuidade escolar 
A anuidade escolar/2022 é dividida em 12 parcelas. É condição para a matrícula o pagamento em dia das 

mensalidades escolares do ano de 2021 e o pagamento do valor da 1ª parcela/2022 (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 2022. 
 

Nível de Ensino Mensalidade 2022 

Educação Infantil  R$   675,80 

Ensino Fundamental – 1º ao 3º ano  R$   702,55 

Ensino Fundamental – 4º ao 9º ano  R$   731,75 

Ensino Médio – 1ª, 2ª e 3ª séries R$   937,00 
 

Obs.: Pagamento com cartão (débito ou crédito), boleto bancário e ou pix com identificação do responsável 
financeiro. 
 

 Taxa da APM 
A taxa da APM será de R$ 40,00 (quarenta reais) para um filho e R$ 20,00 (vinte reais) para os demais, a ser 

paga na 1a parcela/2022, por meio de boleto bancário ou Pix. 
 

 Edital de Matrículas 2022 
O edital das matrículas 2022 foi publicado no dia 03/11/2021, no Site do Colégio.  
 

 Último dia de aula e publicação dos resultados finais  
É importante que as famílias permaneçam atentas às atividades finais do ano letivo.  

 

    Educação Infantil:  

●  22/12/2021 – Último dia de aula e divulgação dos pareceres da Educação Infantil (Portal do Responsável). 
 

 

 



 

    1º ao 3º ano do Ensino Fundamental:  

●  16/12/2021 – Último dia de aula do 3º trimestre. 

●  16/12/2021 – Divulgação dos Pareceres, Fichas Avaliativas e Boletins do 3º trimestre (Aplicativo Agenda 
Franciscana e Portal do Responsável). 

●  17/12 a 22/12/2021 – Período de Estudos de Recuperação para os alunos convocados pelas professoras. 
 

    4º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio:  
 

 
 

Último dia de aula 
Período de Provas 

trimestrais, conforme 
calendário 

 

Período de Estudos de 
Recuperação 

4º ao 9º ano EF 10 de dezembro 02 a 10 de dezembro 13 a 22/12/2021 

Ensino Médio 18 de novembro 19 de novembro  a 03 de 
dezembro 

06 a 22/12/2021 

 

●  06/12/2021 - Divulgação dos Boletins do 3º trimestre/Ensino Médio (Aplicativo Agenda Franciscana e Portal do 
Responsável) e dos horários de Estudos de Recuperação (Site do Colégio). 

●  13/12/2021 - Divulgação dos Boletins do 3º trimestre/4º ao 9º ano (Aplicativo Agenda Franciscana e Portal do 
Responsável) e dos horários de Estudos de Recuperação (Site do Colégio). 

●  23/12/2021 - Divulgação dos Boletins dos Estudos de Recuperação do 4º ano ao Ensino Médio (Aplicativo 
Agenda Franciscana e Portal do Responsável). 
 

 Atividades programadas pelo Colégio 
 

● Conclusão da Educação Infantil e Celebração de envio para o 1º ano do Ensino Fundamental – 18 de 
dezembro 

- Turma do Infantil 5A – professora Cláudia Santos – 15h  

- Turma do Infantil 5B – professora Daniele – 15h45min 

- Turma do Infantil 5C – professora Caroline – 16h30min 
 

● Conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental – 10/12, às 7h45min, com a presença dos alunos. 
 

● Celebração de Conclusão da 3ª série do Ensino Médio – 15/12, às 19 horas, com a presença dos alunos 
e pais ou responsáveis (somente duas pessoas por aluno).  
 

● Solenidade de Conclusão da 3ª série do Ensino Médio – 17/12, às 19 horas, com a presença dos alunos e 
pais ou responsáveis (somente duas pessoas por aluno). 

 

 Início das aulas em 2022 
 

As datas de início do novo ano letivo são as seguintes:  

- Educação Infantil:  
   * Infantil 4 e 5: 16 de fevereiro de 2022 (quarta-feira) 
   * Infantil 2 e 3: 21 de fevereiro de 2022 (segunda-feira) 
- Ensino Fundamental: 14 de fevereiro de 2022 (segunda-feira)  
- Ensino Médio: 14 de fevereiro de 2022 (segunda-feira) 
 

 

 

IMPORTANTE: Para o início do ano letivo (volta às aulas), é muito importante as famílias acompanharem as 

informações fornecidas pelo Colégio através do Aplicativo Agenda Franciscana, do Portal do Responsável, do 

Site e das Redes Sociais, a partir de 10 de fevereiro de 2022. Conforme forem estabelecidos os protocolos de volta 

às aulas para as escolas, poderão ocorrer alterações em relação ao modo como é atualmente. 

 

 Aplicativo Agenda Franciscana 

O Aplicativo Agenda Franciscana é um importante meio de comunicação, que facilita as relações entre o 

Colégio e as famílias. Por isso, é muito importante que os responsáveis e os alunos (a partir do 2º ano do EF) 



 

instalem o App no seu smartphone, de acordo com o sistema operacional. Ele está disponível na sua loja de 

aplicativos (Play Store ou App Store).  

Após a instalação, o responsável e o(a) aluno(a) poderão acessar boletim escolar, notas parciais, horários, 

calendário, aniversariantes e ainda manter contato com  professores, coordenação, orientação, suporte TI, direção, 

secretaria e tesouraria através de mensagens. No feed de notícias, é possível acompanhar publicações do Colégio, 

como avisos e comunicados.  

 No primeiro acesso após a instalação, será necessário usar uma identificação e uma senha individual, que 

estão disponíveis no Portal do Responsável. Se alguém ainda não instalou o Aplicativo, pedimos que o instale.  


 Google For Education 

Com o objetivo de qualificar, cada vez mais, o nosso trabalho, continuamos acreditando na parceria 

firmada com o Google For Education. Através dela, impulsionamos o uso de ferramentas colaborativas que 

ajudam o professor a preparar os alunos com novas formas de aprender, por meio das quais eles desenvolverão 

novas competências e habilidades.  
 

 Robótica Educacional Extracurricular 

Visando ao desenvolvimento de projetos na área tecnológica, renovamos a parceria com a Robomind para 

oferecer a Robótica Educacional Extracurricular em 2022. A robótica é uma ferramenta de ensino que tem por 

metodologia o trabalho em equipe para a resolução de problemas, desenvolvendo um pensar tecnológico. As 

inscrições estão abertas e são feitas pelo site www.robomind.com.br (acessar Pré-matrícula on-line). 
 

 Cursos e turnos que o Colégio oferecerá em 2022 
 

Educação Infantil: Infantil 2, 3, 4 e 5 - 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 - turnos de aula: segunda a quarta-feira – manhã e tarde; quinta e sexta-feira - manhã. 

* 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 no início do ano letivo, conforme a 

disponibilidade das vagas por categoria. 

 

Desejamos a todas as famílias franciscanas renovada confiança no Deus Bom e Providente. Almejamos 

que a bênção do menino Jesus, que vem ao nosso encontro no Natal, fortaleça, em cada coração, a esperança de 

que juntos podemos construir um mundo novo, revestido de Paz e de Bem. Continuamos contando com o apoio 

das famílias para sermos, cada vez mais, atuantes no cumprimento da nossa missão educativa franciscana.   

Atenciosamente,  

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

 

 

 

 

  


