
 

 

 

 

Circular nº 58/2019        Maternal ao 5º ano 
Matrículas 2020                                                                       São Gonçalo, 10 de outubro de 2019. 
 

PPrreezzaaddoo((aa))  RReessppoonnssáávveell,,  
   Pedimos especial atenção ao processo de Matrícula para o ano de 2020. 

 Início das Matrículas:  0011//1111//22001199  --  66ªª  ffeeiirraa 

Período de Matrícula para Alunos Antigos com Garantia de Vaga:    0011//1111//1199  aa  2277//1122//1199  
 

Requisitos 

1 - As mensalidades relativas aos meses anteriores aos da matrícula deverão estar quitadas (para alunos antigos); 
2 - Os alunos novos deverão apresentar no ato de matrícula toda a documentação solicitada; 
3 - A matrícula será realizada de maneira presencial, na secretaria da escola, através do preenchimento dos 
competentes formulários; 
4 - A matrícula será confirmada após a assinatura do Contrato e do Requerimento de Matrícula, com o devido 
deferimento pelo diretor escolar, e o pagamento da 1ª parcela da anuidade escolar (referente ao mês de janeiro); 
Obs.: O aluno novo terá 30 dias a contar da data de sua matrícula para a entrega da transferência escolar, condição 
indispensável para a formalização da matrícula. 
 

 Descontos oferecidos 

1 - Para irmãos: 10% de desconto para o(s) irmão(s), em série escolar mais avançada, a partir de fevereiro a 
dezembro de 2020. 
2- Melhor Média: 4 melhores alunos de cada turma do 5º ano do Ensino Fundamental em diante, no ano de 2019, 
com média final acima de 8 (somatório das notas de todas as disciplinas) da forma que segue: 30% de desconto para 
médias entre 8 e 8,99; 50% de desconto para médias entre 9 e 10, a partir do mês fevereiro até dezembro de 2020. 

➢ Os descontos não são cumulativos e prevalecerá sempre o maior, sendo válidos para pagamento das 
mensalidades nas datas de vencimento. 

Vantagens para a matrícula realizada até dezembro de 2019 

1- Poderá ser paga com cheque pré-datado (do responsável pelo aluno) com o valor vigente à época da 
compensação do cheque. 

2- Poderá ser paga em duas parcelas, com cheques pré-datados (do responsável pelo aluno), com os valores 
vigentes à época da compensação dos cheques. 

➢ Obs.: Data limite para o cheque pré-datado: 30/12/2019. 
 

VALORES COM DESCONTOS ESPECIAIS 
 

Tabela 01 - MATRÍCULA REALIZADA ATÉ 29/11/2019 

Educação Infantil              R$   853,71 

1º ao 5º ano E.F.1              R$   980,62 

 
Tabela 02 - MATRÍCULA REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2019. 

SÉRIES ATÉ 05/12/19 ATÉ 30/12/19 

Educação Infantil   R$    872,07        R$    890,43    

1º ao 5º ano E.F.1   R$ 1.001,71            R$ 1.022,80       

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Tabela 03-MATRÍCULA REALIZADA EM JANEIRO DE  2020 E MENSALIDADE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2020. 

 

SÉRIES *Dia 20 do mês anterior 01 a 05 06 a 29 

Educação Infantil     R$     872,07     R$    899,61     R$    917,97  

1º ao 5º ano E.F.1     R$  1.001,71      R$ 1.033,34       R$ 1.054,43    
     *Dia 20 do mês anterior (esta data não é válida para matrícula, mas somente para as mensalidades de fevereiro a dezembro) 

OS VALORES DAS MENSALIDADES SÃO PARA PAGAMENTO EM 12 PARCELAS E NÃO EM 13. FIQUE 
ATENTO A ISTO. 

ATENÇÃO 

- Os alunos da Educação Infantil deverão apresentar cópia da carteira de vacinação atualizada. 
- EXAME DE SANGUE LABORATORIAL, COM O NOME COMPLETO DO ALUNO, 
IDENTIFICANDO O TIPO SANGUÍNEO E FATOR RH, LEI Nº 6683 DE 15/01/2014. 
 

PROJETO DE LITERATURA (OBRIGATÓRIO) 
 

  
 O uso dos livros é obrigatório e serão feitas avaliações periódicas ao longo do ano letivo, a partir do Ensino 
Fundamental. 
 

A Escola dispõe de: 

✓ equipe qualificada de profissionais voltada para a obra do bem comum; 

✓ coordenadores pedagógicos por área de segmento escolar; 

✓ coordenador e inspetores de disciplina; 

✓ orientadores educacionais; 

✓ coordenador de esportes; 

✓ ótima infra-estrutura com amplo espaço para educação e lazer; 

✓ localização  privilegiada. 
 

A Escola oferece: 

✓ esportes gratuitos para os alunos; 

✓ participação em competições esportivas; 

✓ projetos esportivos, educacionais interdisciplinares e sociais diversos, desenvolvidos ao longo do ano; 
 
  

Horário de Aulas 
 
  EDUCAÇÃO INFANTIL - 2ª a 5ª feira:  13:30h às 17:30h/6ª feira:  13:30h às 17h 

  1º AO 5º ANO E.F.1 - 2ª a 5ª feira:  13:30h às 18h/6ª feira:  13:30h às 17h 

   
 

Um 2020 abençoado para todos! 
Paz e Bem. 

Site: WWW.csterezinha.com.br 
 

facebook.com/csterezinha.com.br 

 
COLÉGIO SANTA TEREZINHA A ÚNICA ESCOLA DO BRASIL A 

LEVAR SEUS ALUNOS PARA COMPETIREM NA NASA. 
 
 
 
 
 

 

http://www.csterezinha.com.br/
http://www.csterezinha.com.br/


 
 

 

 

 

 
Circular nº  21/2019 Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio 

Matrículas 2020                                                                       São Gonçalo, 10 de outubro de 2019. 

PPrreezzaaddoo((aa))  RReessppoonnssáávveell,,  
   Pedimos especial atenção ao processo de Matrícula para o ano de 2020. 

 Início das Matrículas:    0011//1111//22001199  --  66ªª  ffeeiirraa 

Período de Matrícula para Alunos Antigos com Garantia de Vaga:    0011//1111//1199  aa  2277//1122//1199  

  

Requisitos 

1 - As mensalidades relativas aos meses anteriores aos da matrícula deverão estar quitadas (para alunos antigos); 
2 - Os alunos novos deverão apresentar no ato de matrícula toda a documentação solicitada; 
3 - A matrícula será realizada de maneira presencial, na secretaria da escola, através do preenchimento dos competentes     
formulários; 
4 - A matrícula será confirmada após a assinatura do Contrato e do Requerimento de Matrícula, com o devido deferimento 
pelo diretor escolar, e o pagamento da 1ª parcela da anuidade escolar (referente ao mês de janeiro); 
Obs.: O aluno novo   terá 30 dias a contar da data de sua matrícula para a entrega da transferência escolar, condição 

indispensável para a formalização da matrícula. 
  Descontos oferecidos 

   1 - Para irmãos: 10% de desconto para o(s) irmão(s), em série escolar mais avançada, a partir de fevereiro a      
dezembro de 2020. 

2 - Melhor Média: 4 melhores alunos de cada turma, no ano de 2019, com média final acima de 8 (somatório das 
notas de todas as     disciplinas) da forma que segue: 30% de desconto para médias entre 8 e 8,99; 50% de desconto 
para médias entre 9 e 10, a partir do mês fevereiro até dezembro de 2020. 

➢ Os descontos não são cumulativos e prevalecerá sempre o maior, sendo válido para pagamento da 
mensalidade na data de vencimento. 
 

Vantagens para a matrícula realizada até dezembro de 2019 

1- Poderá ser paga com cheque pré-datado (do responsável pelo aluno) com o valor vigente à época da compensação do 
cheque. 

2- Poderá ser paga em duas parcelas, com cheques pré-datados (do responsável pelo aluno), com os valores vigentes à época 

da compensação dos cheques. 
➢ Obs.: Data limite para o cheque pré-datado: 30/12/2019. 

 
VALORES COM DESCONTOS ESPECIAIS 

 
Tabela 01 - MATRÍCULA REALIZADA ATÉ 29/11/2019 

6º ao 9º ano E.F.2          R$ 1.083,37 

1º e 2º ano           R$ 1.091,44 

3º ano           R$ 1.269,89 

Tabela 02 - MATRÍCULA REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2019 

SÉRIES ATÉ 05/12/19 ATÉ 30/12/19 

6º ao 9º ano E.F.2 R$  1.106,66 R$ 1.129,96  

1º e 2º ano  R$  1.114,91 R$ 1.138,38 

3º ano  R$  1.297,20 R$ 1.324,51 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabela 03-MATRÍCULA REALIZADA EM JANEIRO DE  2020 E MENSALIDADE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2020 

SÉRIES *Dia 20 do mês anterior 01 A 05 06 A 29 

6º ao 9º ano E.F.2    R$  1.106,66    R$  1.141,61    R$ 1.164,91 

1º e 2º ano     R$  1.114,91    R$  1.150,12    R$ 1.173,59 

3º ano     R$  1.297,20    R$  1.338,16    R$ 1.365,47 
     *Dia 20 do mês anterior (esta data não é válida para matrícula, mas somente para as mensalidades de fevereiro a dezembro) 

OS VALORES DAS MENSALIDADES SÃO PARA PAGAMENTO EM 12 PARCELAS E NÃO EM 13, FIQUE ATENTO A ISTO. 

 

ATENÇÃO 

- Os alunos deverão trazer a fotocópia da carteira de identidade. 
- EXAME DE SANGUE LABORATORIAL, COM O NOME COMPLETO DO ALUNO, 
IDENTIFICANDO O TIPO SANGUÍNEO E FATOR RH, LEI Nº 6683 DE 15/01/2014. 
 
 
A escola dispõe de: 

➢ equipe qualificada de profissionais voltada para a obra do bem comum; 

➢ coordenadores pedagógicos por área de segmento escolar; 

➢ coordenador e inspetores de disciplina; 

➢ orientadores educacionais; 

➢ coordenador de esportes; 

➢ ótima infra-estrutura com amplo espaço para educação e lazer; 

➢ localização  privilegiada. 
 
 
A escola oferece: 

➢ esportes gratuitos para os alunos; 

➢ participação em competições esportivas; 

➢ projetos esportivos, educacionais interdisciplinares e sociais diversos, desenvolvidos ao longo do ano; 
 

 
Horário de Aulas 

 

EENNSS..  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  22  //    EENNSSIINNOO  MMÉÉDDIIOO  

 6º ANO AO 9º ANO E.F.2 - 2ª a 6ª feira:   7:20h: às 12:50h (poderá haver uma variação no horário de entrada   e saída, 
de acordo com a necessidade de ajuste do quadro de horário de aulas)    

 
 E. Médio -2ª a 6ª feira: 7:20h às 12:50h (poderá haver uma variação no horário de entrada e saída, de acordo com 

a necessidade de ajuste do quadro de horário de aulas, e aulas à tarde) 
 
 

Um 2020 abençoado para todos! 
Paz e Bem. 

Site: WWW.csterezinha.com.br 

 
 facebook.com/csterezinha.com.br 

 

 

COLÉGIO SANTA TEREZINHA A ÚNICA ESCOLA DO BRASIL A 
LEVAR SEUS ALUNOS PARA COMPETIREM NA NASA. 

 

http://www.csterezinha.com.br/
http://www.csterezinha.com.br/

