CSC, 07/11/2014 - Carta Circular nº IV.
“A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida”. Paulo Freire
Estimados Pais e Responsáveis
É com entusiasmo que iniciamos o processo de renovação das matrículas para 2015.
Agradecendo por nos confiarem seus filhos, reiteramos nosso compromisso de oferecer o melhor de
nós, para contribuir na educação e formação de todos aqueles que acreditam na proposta do COLÉGIO
SANTA CLARA.
Para que vocês famílias, possam se organizar, enviamos alguns comunicados:
As matrículas para 2015 acontecerão em duas etapas:
a) 1ª etapa de matrículas:
* 16/12: matrículas para alunos do 2º Ano do Ensino Fundamental I ao 6° Ano do Ensino Fundamental II.
* 17/12: matrículas do 7º Ano do Ensino Fundamental II ao 3º Ano do Ensino Médio.
* 18/12: matrículas para os alunos da Educação Infantil, 1° Ano do Ensino Fundamental I e alunos novos.
O responsável que tiver mais de um filho estudando no colégio poderá fazer a matrícula também no dia 18.
* Horário das matrículas: 07:30 h às 11:30 h e das 13:30 h às 17:30 h.
Antecipação de anuidade: R$ 180,00. (1ª parcela)
Valor das demais mensalidades: (12 parcelas)
ANO
2015

Educação Infantil:
Pré I, II e III
R$ 275,00

Ens. Fundamental:
1° ao 9° ano
R$ 403,50

Ensino Médio:
1° e 2° ano
R$ 450,50

Ensino Médio:
3° ano
R$ 554,50

b) 2ª etapa de matrículas: 04 e 05 de fevereiro de 2015.
Informamos também que:
* Quem preferir ler o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com antecedência, poderá fazê-lo
através do site www.colegiosantaclarasc.com.br. O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais é o
documento que regulamenta os serviços prestados pela instituição e os compromissos de ambas as partes –
colégio e família.
* Através do mesmo site poderá ser realizada uma reserva de matrícula. Nos próximos dias serão
encaminhadas as datas e informações de como fazê-la.
* A venda de livros realizada pela APPCSC, acontecerá nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2015.
* As aulas terão início no dia 09 de fevereiro de 2015.
Lembramos e convidamos:
* Dia 15/11/2014, às 18:00 h - convidamos todas as famílias para uma Missa de Ação de Graças na Igreja
Matriz. Muitas são as vezes que pedimos e poucos são os momentos que agradecemos. A gratidão para com
Deus e para com os semelhantes é uma das mais belas virtudes que em muito enobrece o ser humano.
Agradecer é a melhor forma de pedir!
* Dia 10/12/2014 às 19:30 horas, no CCEPB, teremos o encerramento da Educação Infantil.
* Dia 11/12/2014 às 19:30 horas, também no CCEPB, acontecerá a formatura do 3º Ano do Ensino Médio e
do 9º Ano do Ensino Fundamental.
Continuemos juntos, escolhendo caminhos que engrandecem a vida, iluminados pela fé e pela
esperança, na certeza de que Deus está sempre conosco.
Carinhosa e atenciosamente nossa oração e nosso abraço.
Elenita Israel Ramos
Diretora CSC

