
1 - A MATRÍCULA PARA 2019
Período de matrícula: 01/10/18 a 15/01/19.
Local de matrícula: secretaria do Colégio Santa Madre.

Informações de matrícula: www.colegiosantamadre.com.br
                                            contatos@colegiosantamadre.com.br
       (91) 3231-2000 / 3243-6800

Matrículas não efetuadas nas datas acima serão consideradas vagas abertas e poderão 
ser ocupadas por outros pretendentes.
 

2 - SÉRIES E TURNOS OFERECIDOS

MATERNAL I (2 anos completos)

MANHÃ: 7h30 às 11h
TARDE: 13h30 às 17h

1º,2º,3º,4ºe 5º ano (Fundamental I)

MANHÃ: 2ª a 5ª feira
HORÁRIO: 7h30 às 11h30 
6ª feira: 7h30 às 11h  

6º, 7º, 8º e 9 º ano (Fundamental II)

MANHÃ: 2ª a 6ª feira
HORÁRIO: 7h30 às 12h
TARDE: 13h30 às 18h

1ª, 2ª e 3ª Série (Ensino Médio)
 
MANHÃ: 2ª a 6ª feira
HORÁRIO: 7h30 às 13h50

RETORNO
5ª feira: 16h às 18h 
SÁBADO: 7h30 às 12h30

TARDE: 2ª a 5ª feira
HORÁRIO: 13h30 às 17h30
6ª feira: 13h30 às 17h

TARDE: 2ª a 5ª feira
HORÁRIO: 13h30 às 17h30
6ª feira: 13h30 às 17h

MATERNAL II (3 anos) AO JARDIM II (5 anos)

MANHÃ: 2ª a 5ª feira
HORÁRIO: 7h30 às 11h30 
6ª feira: 7h30 às 11h 

INFORMAÇÕES MATRÍCULA 2019



Alunos Novos: É indispensável apresentar no ato da matrícula:
 • Certidão de nascimento;
 • Ressalva/Histórico escolar original;
 • Boletim escolar (exceto Ed. Infantil) cópia;
 • 2 fotos 3x4;
 • Laudo médico (se necessário);
 • Declaração de quitação do colégio anterior;
     
 Documentos do responsável financeiro.
 • Comprovante de residência atualizado - cópia;
 • CPF - cópia;
 • RG - cópia;

4 - INÍCIO DO ANO LETIVO

 • 14/01/19 Início do ano letivo para o 2º ano do Ens. Fund. ao Ens. Médio; 
 • 15/01/19 Início do ano letivo para os alunos da Ed. Infantil e 1º ano do Ens.  
                             Fundamental;

5 - MATERIAL ESCOLAR: A relação de material estará disponível a partir de                                            
      novembro de 2018 no Site e na Secretaria do Colégio. 

6 - CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR

 • O uso da carteirinha é obrigatório;
 • O objetivo é acompanhar a entrada e saída dos alunos no colégio, não só por   
     questão de frequência, mas também por questão de segurança;
 • No momento que o aluno passa no leitor (localizado na escola) uma mensagem é  
    enviada para o celular do responsável cadastrado;

7 - UNIFORME 

 • É obrigatório a partir do primeiro dia de aula;
 • Está disponível na malharia localizada no colégio;
 • Calçado: tênis azul, preto ou branco, com cadarço nas mesmas cores, sendo   
    obrigatório para todas as séries e níveis de ensino; 

IMPORTANTE! O uso completo do uniforme é obrigatório para a prática de todas as 
atividades desenvolvidas na escola, incluindo as escolinhas de esportes, o que contribuirá 
para a organização do ambiente escolar.

3 - COMO EFETUAR A MATRÍCULA

Alunos da escola: É indispensável apresentar no ato da matrícula:

	 •	Requerimento	de	matrícula	2019	(ficha	individual);

	 •	RG	do	responsável	financeiro	(para	conferência	da	assinatura);

 • Comprovante de residência atualizado;

 • Comprovante de pagamento da 1º mensalidade;

IMPORTANTE!
Apenas o pagamento da 1ª parcela da anuidade não efetiva a matrícula do (a) aluno(a).

Faz-se necessário o comparecimento do responsável ao colégio, com o comprovante do 

boleto pago, para o devido trâmite dos documentos.


