
 

  No dia 30 de novembro de 2021, na entrega do resultado final (para aprovação por média), os alunos e/ ou 

responsáveis receberão um kit matrícula, contendo: 

 

  - Folder com informações de matrícula; 

  - Ficha de Requerimento de Matrícula para atualização de dados cadastrais; 

  - Duas cópias dos Contratos de Prestação de Serviços Educacionais; 

  - Ficha de Controle de Acesso às Catracas e Liberação de Alunos; 

  - Boleto de Matrícula 2022.  

  Ressaltamos que os documentos, devidamente, preenchidos e assinados, deverão ser entregues ao funcionário 

da secretaria, no ato da matrícula. Nossas matrículas 2022 já estão abertas, com atendimentos no horário das 7h30 

às 12h e 13h30 às 17h30. No mês de dezembro, funcionaremos em plantão permanente das 8h às 17h, sem fechamento 

no horário do almoço. 

Lembramos que, no ato da matrícula, o aluno deve estar com todas as suas mensalidades pagas, bem como, a 

1ª mensalidade do ano de 2022. Não será possível efetivar a matrícula para o Ano Letivo de 2022, com débito de 2021 
e anos anteriores. Assim como, não será permitida a matrícula de alunos que estejam devendo a entrega do Histórico 
Escolar da escola de origem. Garanta a matrícula, com um desconto promocional, até o dia 28 de dezembro do 
corrente ano, impreterivelmente.  

Reiteramos que as matrículas estarão abertas até 29 de dezembro de 2021. Entretanto, havendo alguma 
dificuldade nesse período, o Colégio assegurará a vaga do aluno até o dia 07 de janeiro de 2022. Após essa data, a 
vaga poderá ser preenchida por outro aluno, já que as aulas iniciarão no dia 17 de janeiro de 2022. 

 

Calendário de início das aulas do ano letivo de 2022: 

 

JANEIRO 2022 

17 Início das aulas – Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio. 

17 Entrega do Material Escolar e Interação entre Professores e Pais – Maternal ao 5º Ano do E. Fund. 

17 Início da matrícula da Escolinha de Esportes. 

18 Início das aulas – Jardim I, II e 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental. 

19 Início das aulas – Maternal I e II. 

24 Início das aulas da Escolinha de Esportes. 

 

Valores das mensalidades para o Ano Letivo de 2022: 
 

• Educação Infantil: Maternal I                     R$ 1.242,33 

• Educação Infantil: Maternal II, Jardim I e Jardim II                     R$ 1.220,54 

• Ens. Fundamental I: 1º ao 5º ano                     R$ 1.159,14 

• Ens. Fundamental II: 6º ao 9º ano                     R$ 1.288,94 

• Ensino Médio: 1º e 2º ano                     R$ 1.311,96 

• Ensino Médio: 3º ano                     R$ 1.524,94 

• Dependência de Estudos                     R$ 358,49 

 
Firmamos a nossa parceria Família e Escola e rogamos bênçãos a Sant`Ana, 

Maria e Madre Rosa para que 2022 seja um ano de crescimento humano, espiritual, 
acadêmico e profissional. Agradecemos, mais uma vez, a confiança e o apoio de todos. 

 
 

Santa Rosa: há 90 anos, 
 transmitindo Sabedoria e Virtudes a gerações! 

 


