
 

MATRÍCULAS 2020 
COMUNICADO OFICIAL 

 

    

Estimadas Famílias Antonianas,  
 
 

PEDIMOS SUA ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS INFORMAÇÕES ABAIXO: 
 

1. No dia 11 de novembro de 2019, será publicado o Edital de Matrículas 2020, podendo o mesmo ser 
consultado no site da escola e também no mural no corredor da Secretaria. No Edital constam: número de 
turmas e vagas; valores das mensalidades; idades para ingresso e datas de matrículas para 2020. 
 

2. Enviaremos pelo alunos, a partir de 12 de novembro, o Envelope de Matrícula, com orientações, 
informações e a documentação necessária para o processo de rematrícula. Cada envelope irá conter: 

 

- Contrato Educacional (2 vias) 
- Ficha de Cadastro para atualização de dados 
- Seguro Educacional (Informativo/Ficha de Adesão) 
- Lista de materiais 

- Informativo de Início das Aulas e Reuniões 2020 
- Adendo do Turno Integral (Creche III até 5º ano/EF) 
- Projeto Verão Fevereiro (Creche III até 5ª ano/EF) 

 

Os documentos deverão ser preenchidos, assinados e encaminhados para a Central de Matrículas, 
localizada sobre o saguão de entrada do Colégio, nas datas e horários abaixo discriminados. 

 
  

3. O período de matrículas será de 13 de novembro a 27 de dezembro de 2019. Para uma melhor 
organização, evitando filas e transtornos, foi organizado o seguinte cronograma: 
 

 

· ED. INFANTIL E 1º AO 7º ANO DO ENS. FUNDAMENTAL: 13 a 29 de novembro de 2019. 

· 8º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO: 02 a 18 de dezembro de 2019. 

· MATRÍCULAS PENDENTES: 19 a 27 de dezembro de 2019. 
 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL DE MATRÍCULAS: 

De 2ª a 6ª feira, das 7h30min às 12h e das 13h às 18h30min. 

*Não haverá atendimento dias 23 e 30 de dezembro de 2019. 
 

 

 

4. Reiteramos que não poderemos oferecer garantia de vagas após 27 de dezembro de 2019. Por isso, 
enfatizamos o pedido para que todos façam a sua matrícula dentro dos prazos. 
 

5. A 1ª parcela da anuidade de 2020 vencerá em 10/01/2020. É importante ressaltar que a matrícula 
somente estará confirmada após a quitação dessa parcela, que será enviada por SMS e e-mail para o 
responsável financeiro até o dia 06/01/2020 e também estará disponível para impressão no Portal do 
Aluno. Em caso de não pagamento, a matrícula não se confirma, conforme cláusula 8ª do Contrato, e a vaga 
será disponibilizada a outros interessados. Beneficiários de desconto convênio deverão apresentar a 
comprovação no ato da matrícula, sob risco de não se aplicar o desconto na 1ª parcela. 
 

6. As atividades extracurriculares terão suas inscrições na Secretaria de Esportes, localizada no Ginásio da 
escola, de 17 a 20/02/2020, das 8h às 19h (sem fechar ao meio-dia), conforme cronograma abaixo: 

17/02 – segunda-feira 
Educação Infantil 

18/02 – terça-feira 
1º e 2º Anos/EF 

19/02 – quarta-feira 
3º ao 6º Anos/EF 

20/02 – quinta-feira 
7º Ano/EF a 3ª série EM 

A partir de 26/02 – todas as modalidades e níveis onde sobrarem vagas. 

O informativo com instruções, modalidades, investimento mensal e vagas, além da ficha de inscrição, 
serão disponibilizados aos interessados diretamente na Secretaria de Esportes e também poderão ser 
acessados através do site da escola, a partir do dia 10/02/2020. Atividades oferecidas por empresas 
terceirizadas terão suas inscrições também a partir do dia 17/02/2020, diretamente com os seus responsáveis. 
Importante: Somente o responsável pelo aluno poderá realizar a inscrição. Não serão aceitas 
inscrições efetuadas por terceiros. 

 

7. Somente poderão efetuar a matrícula os alunos cujos responsáveis estejam em dia com as 
mensalidades escolares de 2019 e não tenham pendências anteriores. Nesses casos, o Contrato somente 
poderá ser assinado após a quitação dos débitos junto ao Setor Jurídico de Cobrança, localizado ao lado da 
Recepção, às 2ªs e 4ªs feiras, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h e 6ªs feiras, das 8h30min às 12h. 
 
 

8. Alertamos a todos os responsáveis sobre a importância de realizar a matrícula até a data limite, visto que 
muitas turmas estão com lotação total, e, caso sobrem vagas, estas serão disponibilizadas para alunos novos 
a partir do dia 2 de janeiro de 2020. 
 
 

Porto Alegre, 7 de novembro de 2019. 
Direção do Colégio La Salle Santo Antônio 


