
 

Devemos pois, constituir uma Escola de Serviço do Senhor. 

                                                                      (R.B. - Prol. V. 45) 
Srs. Pais,  
 

     Conforme D. Helder Câmara: “É graça divina começar bem; graça maior, é persistir na caminhada...” 

      Agradecemos a Deus que nos ajudou ao longo deste ano em nossa missão educativa, em colaboração 
com a família, no compromisso de tornar real a nossa filosofia de valores e saberes. A Deus confiamos 

nosso ser e fazer pedagógico deste novo ano que se aproxima e já firmamos com vocês a nossa parceria, 
certas de que teremos da sua parte, enquanto família, a adesão precisa para colaborarmos com a 
formação de seus filhos dentro desta escola, a qual nos propomos construir. 

       No momento, informamos que já iniciamos a organização dos procedimentos para a matrícula do ano 

de 2019. Sendo assim, enviamos o calendário e as informações necessárias a fim de que os senhores  

possam organizar, com antecedência, o que for necessário. 
 

1.0 - MATRÍCULA - ENSINO REGULAR 

 

Dia 20/12/18                        Entrega do envelope de matrícula 

Dias 07 e 08/01/2019            Efetivação da matrícula 

Dias 10 e11/ 01/2019            Matrícula para os retardatários. 
 

1.1 - HORÁRIOS 
 

Manhã  Segunda-feira a sexta-feira   7h às 11h30min. 

Tarde   Segunda Feira a quinta-feira  13h às 16h 

               Sexta-feira  13h às 15h                 
       

            1.2 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
          

 Contrato educacional preenchido e assinado pelo responsável financeiro; 

 Requerimento de matrícula; 

 Ficha médica; 
 Ficha com informações sobre os portadores - EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  

(1º ao 5º ano); 
 Boleto de pagamento devidamente quitado; 

 Cópia do comprovante de residência; 
 Toda documentação será solicitada no envelope de matrícula. Sendo possível aos senhores (as), 

acrescentem o RG e CPF do seu (a) filho (a).  

 

 

 1.3 - MODALIDADES DE PAGAMENTO 
 

Oferecemos a possibilidade de pagamento da anuidade ou semestralidade com descontos diferenciados. 

Para conferir os valores, procurar o setor financeiro. 
 

2.0 - MATRÍCULA - DEMAIS ATIVIDADES 

 
 2.1 - TEMPO ALTERNATIVO 

 

         20/12/2018  Entrega do envelope de matrícula 

         Período de matrícula  7 a 11 e de 22 a 24/01/2019 

 

 2.2 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS 

 

        Período de matrícula  7 a 11 e de 22 a 24/01/2019 
                                                                

       
 
 

Atenciosamente, 

Equipe Gestora. 

 


