INFORMATIVO DE
MATRÍCULAS - 2018
Informamos o início de mais um processo de rematrícula.
Para nós do Colégio Santa Catarina, é uma grande satisfação
tê-los nesta instituição de ensino por mais um ano.
Rematrícula
Para facilitar a rematrícula para 2018, não
será necessário seu comparecimento ao
Colégio. A fim de agilizar o processo,
informamos que todos os alunos adimplentes
serão automaticamente rematriculados. A
turma, inicialmente provisória, será
confirmada no início do ano letivo.
Importante: Para o Turno Inverso, Projeto
de Férias ou Espaço Lúdico, a rematrícula
deverá ser realizada presencialmente na
secretaria do Colégio.

Confirmação de Rematrícula
Para efetivação da rematrícula, é
necessário que o aluno esteja em dia com
os compromissos financeiros assumidos
pelo responsável no Contrato de
Matrícula ou no Instrumento de
Confissão de Dívida.
A confirmação da rematrícula estará
condicionada aos seguintes pontos:
a) Assinatura da via do Contrato de
Prestação de Serviços, que será enviado,
em novembro, pelo Colégio.
b) A devolução da via assinada do
Contrato de Prestação de Serviços deve
ocorrer até o dia 08/12/2017,
impreterivelmente.
c) Pagamento das três parcelas, referente
ao mês de janeiro de 2018, com
vencimentos em 20/nov de 2017, 20/dez
de 2017 e 10/jan de 2018.

Mensalidade
A cobrança da mensalidade de janeiro
ocorrerá em três vencimentos:
20 de novembro de 2017
20 de dezembro de 2017
10 de janeiro de 2018
Os boletos serão encaminhados via
banco/correios. O vencimento padrão das
mensalidades, a partir de janeiro 2018 será
no dia 10 do mês. Nos pagamentos
realizados após o vencimento incidirá a
cobrança de multas e juros, conforme
previsto no contrato de matrícula.
Atualização de Dados
Para atualização dos dados cadastrais, o
responsável deverá entrar em contato com a
secretaria, presencialmente ou através do email: secretaria@colegiosantanh.com.br
Para troca de responsável financeiro, o
pedido deverá ser realizado presencialmente
na secretaria e o contrato de matrícula
assinado novamente.
Troca de Turma/Turno
O pedido de troca de turma ou turno
deverá ser realizado presencialmente na
secretaria ou através do e-mail:
secretaria@colegiosantanh.com.br, para
avaliação do CIPE.

ANO LETIVO 2018

Reprovação
O aluno que reprovar na série ou ano em
2017, também terá sua rematrícula
confirmada, porém não o turno. Neste caso,
o Colégio fará um ajuste de vagas e o aluno
terá a confirmação do turno somente em
fevereiro de 2018.
Transferência/Cancelamento
A desistência da vaga ou a transferência
deverá ser comunicada e solicitada
presencialmente na secretaria do
Colégio pelo responsável financeiro
mediante preenchimento de protocolo.
As mensalidades são devidas até a data
do pedido de cancelamento, não
havendo isenção ou devolução de
valores.
Observamos ainda que o não
cancelamento, abandono ou desistência
da vaga não isentam os valores de
mensalidades contratados.
Nas solicitações de cancelamento
recebidas até 10/01/2018, será cobrado
2/3 do valor referente a 1° mensalidade.
Solicitações recebidas após 10/01/2018,
a isenção da cobrança da mensalidade
será a partir do mês subsequente.

14,15 e 16/02/2018 – Entrevistas
Entrevistas com pais e entrega de
materiais da Educação Infantil
14/02/2018 – Alunos Novos
Manhã: Aula até as 10 hs
Tarde: Aula até as 16 hs
Ensino Fundamental e Ensino Médio
15/02/2018 – Início das aulas
Início das aulas para TODOS os alunos
Ensino Fundamental e Ensino Médio
19/02/2018 – Educação Infantil
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