
        

        

 

 
 

Cuiabá 24 de Outubro de 2019. 

 

 

Informativo de Matrícula 2020 
 

 

Estimados, nós do Colégio Salesiano Santo Antônio, com objetivo de planejar o processo de 

renovação das matrículas, comunicamos aos Responsáveis pelos alunos regularmente matriculados 

na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio a seguinte sistemática a ser executada. 

 

1. Período para Renovação de Matrícula:  
 

28/10 a 29/11/2019 – Rematrícula dos alunos da Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental; 

02/12 a 27/12/2019 – Rematrícula dos alunos aprovados sem recuperação, do 2º Ano do Ensino 

Fundamental ao Ensino Médio; 

17/12 a 27/12/2019 – Rematrícula dos alunos aprovados com a recuperação;  

20/12 a 27/12/2019 – Rematrícula dos alunos aprovados com exame final; 

02/01 a 24/01/2020 – Matrículas para vagas remanescentes; 

27/01/2020 – Início do ano letivo para alunos do ENSINO FUNDAMENTAL e ENSINO MÉDIO; 

29/01/2020 – Início do ano letivo para alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 

ATENÇÃO: Aos alunos não matriculados no prazo determinado para renovação de 

matrículas não terão garantida sua vaga, mesmo sendo aluno do Colégio nos últimos anos. Fica 

reservado à escola o direito de preenchimento das vagas. 

2. Horário de Atendimento:  

 

     De Segunda à sexta-feira, inclusive no horário de almoço; 

 Novembro: Das 7:00 horas às 18h30; 

 Dezembro e Janeiro: Das 7:00 horas às 17h30.  

 

OBS: Não haverá expediente nos dias 23 e 24/12/2019 e 30 e 31/12/2019. 

3. Documentação Necessária: 

 
 - 01 foto 3 x 4 recente; 

 - Cópia certidão de nascimento ou RG e CPF do aluno; 

 - Histórico Escolar (transferência) ou Atestado de transferência (Alunos Novos); 

 - Cópia comprovante de endereço atualizado; 

 - Cópia RG e CPF dos pais; 

 - Procuração (em caso de terceiros); 

 - Histórico Escolar do Ensino Fundamental (para alunos novos do Ensino Médio). 



        

        

 

 
 

4. Critérios para a Renovação da Matrícula: 

 
 Estar em dia com a documentação na secretaria; 

 Não ter débitos de parcelas da anuidade escolar, material didático e outras pendências 

financeiras com o Colégio, conforme disposto no artigo 476 do Código Civil e parágrafo 1º 

do artigo 6º da lei nº 9870/99; 

 Observar o número de vagas oferecidas pelo Colégio Salesiano Santo Antônio para o ano 

letivo de 2020, por sala, que se encontra publicado no mural da escola; 

 

4. Material Didático Pedagógico:  

Os materiais didáticos pedagógicos da Educação Infantil ao Ensino Médio serão 

comercializados pela EDEBÊ de forma on-line pelo site: loja.edebe.com.br, sendo adquirido em até 

10X no cartão de crédito ou com 5% de desconto no boleto a vista, podendo a compra ser efetuada 

no ato da matrícula. 
 

5. Efetivação da Matrícula: 

 
A confirmação da matricula se dará após a assinatura do requerimento de matrícula, que só 

poderá ser feita pelos pais ou responsável legal do aluno, e a confirmação do pagamento da primeira 

parcela da anuidade escolar de 2020. 

6. Informações Financeiras: 
  

     A primeira parcela da mensalidade escolar será paga via boleto bancário registrado, emitido 

no ato da matrícula juntamente com os demais boletos da anuidade de 2020. 

   Informamos ainda que para boleto vencido o pagamento poderá ser efetuado com até 30 dias 

após a data do vencimento, desde que seja dentro do mesmo mês, e o boleto será atualizado automaticamente 

com juros, multa e sem o desconto, sendo assim informamos que como já está sendo feito em 2019, no ano de 

2020 o boleto vencido que for reimpresso não será mais considerado o desconto, e haverá atualização dos juros 

e multa.   

As renegociações de pendências serão feitas no escritório SER – ASSESSORIA DE 

COBRANÇA. 

 

 

Estamos te esperando. Garanta já a sua vaga! 

 

À disposição. 

 

                     __________________________________________ 

Pe. Hermenegildo Conceição Silva 

Diretor Geral 

Colégio Salesiano Santo Antônio  

http://loja.edebe.com.br/

