guia de Matrículas
2017
As Instituições Escolares da Associação Congregação de Santa Catarina têm
como missão promover e consolidar educação como processo de crescimento
humano-cristão e profissional, tendo como base os valores evangélicos, a ciência e a
tecnologia para interagir com competência, sustentabilidade e responsabilidade
social.
Assim, o Colégio Santa Catarina e a Escola de Educação Profissional Braniewo,
apresentam o guia de matrículas 2017, continuando a consolidar educação com
qualidade e competência.
Como lembra o Papa Francisco - Vários são os âmbitos educativos: a escola, a
família, os meios de comunicação, a catequese, e outros. Uma boa educação escolar
em tenra idade coloca sementes que podem produzir efeitos durante toda a vida.
Em 2017, estaremos construindo e aprimorando os projetos nas instituições
escolares, em especial, o Projeto Casa Comum, fortalecendo o conhecimento e a
excelência do e no saber, o diálogo, a ética, a fé, o respeito à diversidade, a
solidariedade, a responsabilidade e a sustentabilidade.
Venha construir história conosco!

Irmã Veronice Weber - Diretora Geral

EDUCAÇÃO INFANTIL
Turnos: manhã ou tarde
Os alunos da Educação Infantil dispõem de um ambiente lúdico, com
professores qualificados. O currículo é enriquecido com aulas de:
- Educação Física
- Informática Recreativa
- Língua Inglesa
- Música
- Projeto Recreativo de Natação Escolar

Para os alunos que permanecem após as 17h30min, o Colégio oferece o
“Espaço Lúdico” até as 19 horas, mediante taxa mensal.

TURMAS:
Creche: Nível 1: De 2 anos a 3 anos
Nível 2: De 3 anos a 4 anos
Pré-Escola: Nível 1: De 4 anos completos a 5 anos incompletos
Nível 2: De 5 anos completos a 6 anos incompletos

ENSINO FUNDAMENTAL i - ANOS INICIAIS
Turnos: manhã ou tarde
1º ao 4º ano - unidocência
5º ano - pluridocência
Os anos iniciais do Ensino Fundamental tem uma proposta inovadora,
fundamentada na educação de qualidade. O currículo é enriquecido com
aulas de:
- Educação Física
- Informática Recreativa
- Língua Inglesa
- Música
- Projeto Recreativo de Natação Escolar (até o 3º ano do Ensino
Fundamental)
NOTA: Para ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental I, os alunos precisam
ter 6 anos completos até 31/03.
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ENSINO FUNDAMENTAL II - ANOS FINAIS
Turnos manhã ou tarde
6º ao 9º ano - pluridocência
Os anos finais do Ensino Fundamental são constituídos dos seguintes
componentes curriculares: Matemática, Língua Portuguesa, Educação Física,
Língua Inglesa, Língua Espanhola, Geografia, História, Arte, Ensino Religioso,
Filosofia e Ciências. As aulas acontecem em diferentes espaços, tais como:
sala de artes, laboratórios, quadra esportiva e ginásio de esportes.

TURNO INVERSO
Turno Manhã: 7h às 13h10min
Turno Tarde: 11h45min às 19h
O Turno Inverso atende crianças da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental (de 3 a 10 anos) e tem como objetivo oferecer atividades lúdicas e
recreativas. Na hora da matrícula, a família opta por 3, 4 ou 5 dias por semana,
nos quais o educando frequentará o Turno Inverso.
Atividades desenvolvidas:
- Arte
- Culinária
- Educação Física
- Hora do Conto
- Informática Recreativa
- Música
- Projeto Recreativo de Natação
- Realização da tarefa de casa (tema)
- Recreação em diferentes espaços (pátio, pista atlética, pracinha e área verde)

ENSINO MÉDIO
Turnos: manhã ou tarde*
O currículo do Ensino Médio visa a formação integral do educando,
preparando cidadãos para os desafios como os vestibulares, o ENEM, o
mundo do trabalho e a responsabilidade social.
As aulas ocorrem em laboratórios de Biologia, Física, Química e
Informática, além de demais ambientes escolares.
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Orientação Vocacional e Profissional - As principais universidades da região
vêm à escola para falar com os estudantes sobre as possibilidades de cursos de
Ensino Superior e sobre o mercado de trabalho. Essa ação é mediada pela
equipe de Orientação Escolar, que auxilia os estudantes na escolha
profissional.
Preparação para ENEM e Vestibulares - O estudante participa de
simulados, palestras e atividades relacionadas.
Oficinas de Redação - Gratuitas e com professores especializados.
Terceirão Plus - Projeto gratuito, em turno contrário, que objetiva
proporcionar condições diferenciadas de estudos aos alunos da 3ª série do
Ensino Médio. Compreende as disciplinas de Física, Química, Matemática e
Biologia.
Saídas de estudo - Visitas às universidades, aos museus e aos teatros são
realizadas para complementar os conteúdos desenvolvidos de forma
multidisciplinar.
*NOTA: O Colégio reserva-se o direito de cancelar o turno da tarde caso não haja um
número suficiente de alunos para formação da turma, distribuindo-os nas vagas
disponíveis do turno da manhã.

NORMAL DE NÍVEL MÉDIO (Magistério)
Turnos: manhã ou tarde
O Curso Normal de Nível Médio é oferecido para atuar na Educação Infantil e
nos cinco anos iniciais do Ensino Fundamental com duração de três anos e
meio, mais estágio de um semestre.
NOTA: O Colégio reserva-se o direito de cancelar o início do curso caso não haja um
número suficiente de alunos para formação da turma, devolvendo o valor pago por
conta dos encargos educacionais.

PAA: Projeto de Auxílio à Aprendizagem - Atendimentos em turno contrário,
em horários especiais com professores especializados em Língua Portuguesa,
Matemática, Biologia, Física e Química.
Mostra Multidisciplinar - A Mostra Científica e Tecnológica ocorre,
anualmente, no 2º semestre e proporciona a participação, dos alunos
vencedores, na MOSTRATEC (Liberato).
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MATRÍCULAS PARA 2017
REMATRÍCULA
Pais e responsáveis, para facilitar a rematrícula de seu(s) filho(s) para 2017, não será
necessário seu comparecimento ao Colégio. A fim de agilizar o processo, informamos
que todos os alunos foram rematriculados automaticamente. A turma (provisória)
será confirmada no início do ano letivo.
Obs: Somente para o Turno Inverso e para o Projeto de Férias a matrícula deverá
ser realizada na secretaria do Colégio.
O pai ou responsável está ciente da cobrança de um valor por conta da anuidade,
em três parcelas, referente à mensalidade de Janeiro.
Para efetivação da rematrícula, é necessário que o aluno esteja em dia com os
compromissos assumidos no Contrato de Prestação de Serviços de 2016,
assinado pelo responsável financeiro.
Caso necessite de documentação para transferência ou término de curso, deverá
protocolar o pedido, na secretaria, até o dia

25 de novembro.

CONFIRMAÇÃO DE REMATRÍCULA
A rematrícula de cada aluno estará confirmada com:
a) Assinatura e devolução de uma das vias do contrato de prestação de serviços que
será enviado, em novembro, pelo Colégio.
b) Quitação das três parcelas, referentes à 1ª mensalidade de 2017, cujos valores
serão pagos com vencimentos em: 21 de outubro, 21 de novembro e 21 de dezembro
de 2016.
Nota: O aluno que reprovar na série ou ano em 2016 também terá sua matrícula
confirmada, porém, não o turno. O Colégio fará um ajuste de vagas e o aluno poderá
saber seu turno em fevereiro de 2017. Todo valor pago por conta da anuidade de 2017,
por alunos do “Santa”, em 2016, e pelos novos, não será devolvido. Em caso de
desistência da vaga, deverá ser preenchido requerimento na secretaria do Colégio.
As mensalidades são devidas até a data do cancelamento da vaga.

ALTERAÇÃO DE DADOS/CONTATOS
TROCA DE TURNO/TURMA
Deverão ser solicitados, pessoalmente, na secretaria ou através do e-mail:
secretaria@colegiosantanh.com.br, para posterior avaliação do CIPE.
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ALUNOS NOVOS
A partir do dia 17 de outubro, estarão abertas as inscrições para alunos
novos conforme etapas abaixo relacionas:
1ª Etapa: ENTREVISTA
a) Agendamento, na secretaria, por telefone, e-mail ou pessoalmente
b) Efetivação pela equipe pedagógica (CIPE)
c) Encaminhamento do CIPE para inscrição e confirmação de matrícula
2ª Etapa: INSCRIÇÕES
a) Realizadas na secretaria do Colégio mediante a entrega de ficha
cadastral e encaminhamento do pedido de documentos para a matrícula
b) Pagamento da 1ª parcela de 2017
3ªEtapa: MATRÍCULA
Assinatura do contrato e entrega de documentação, em janeiro,
conforme agendamento.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO
Manhã: 7h20min às 11h45min
Tarde: 13h10min às 17h30min
Noite: 19h às 22h30min

UNIFORME ESCOLAR
** É obrigatório o uso do uniforme completo, em sala de aula
e em qualquer atividade, nas dependências do Colégio. **
Durante o ano, ainda será permitido o uso do
uniforme com o “logo” antigo.

Nossos Fornecedores:
Art Uniformes
3582.8170/98116748

Nativus
livraria.nativus@bol.com.br
3594-8277/3593-4811

Transporte escolar:
www.atenh.com.br
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Formato Confecções
formatonh@gmail.com
3035-4259

CURSOS TÉCNICOS
A Escola de Educação Profissional Braniewo oferece os seguintes cursos:
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Informática
- Técnico em Serviços Jurídicos (Judiciário)
- Técnico em Saúde Bucal (ASB/TSB)

QUALIFICAÇÕES:
- Cálculo para Medicações (para estudantes do 3º semestre de Téc. em
Enfermagem)
- Coleta de Materiais (para estudantes a partir 4º semestre e/ou Téc. em
Enfermagem)
- Instrumentação Cirúrgica (para concluintes do Téc. em Enfermagem)

PRÉ-REQUISITO PARA INGRESSO: Ensino Médio concluído ou cursando a 1ª série do
Ensino Médio.
Obs: Para ingresso no Téc. em Enfermagem é necessário estar na 2ª série do Ensino
Médio.

Maisinformaçõesnosite:www.braniewo.com.br

REMATRÍCULA
Informamos que todos os alunos foram rematriculados automaticamente e sua
confirmação dar-se-á através da assinatura e devolução de uma das vias do contrato
de prestação de serviços, que será enviado em novembro.
Para efetivação da rematrícula, é necessário que o aluno esteja em dia com os
compromissos assumidos no Contrato de Prestação de Serviços de 2016, assinado
pelo responsável financeiro.

MATRÍCULAS NOVAS
A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016
COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CURSO
NOTA: O Colégio reserva-se o direito de cancelar o início do curso caso não haja um número
suficiente de alunos para formação da turma, devolvendo o valor pago por conta dos encargos
educacionais.
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ANO LETIVO 2017
09 e 10/02/2017 - Entrevistas

20/02/2017 - CURSOS TÉCNICOS

Entrevista com pais e entrega de
materiais da Ed. Infantil

Início das aulas para TODOS os
alunos dos Cursos Técnicos e
Qualificações

13/02/2017 - Ed. Infantil
Início das aulas da Ed. Infantil
(TODOS)

13/02/2017 - Alunos novos
Manhã: Aula até as 10h
Tarde: Aula até as 16 h
Ensino Fundamental, Ensino Médio e
Normal

14/02/2017 - Início das aulas
Início das aulas para TODOS os alunos
do Ens. Fundamental I e II, Ens.
Médio, Normal e Turno Inverso

