


Circular nº 09/15 
Setembro/2015  

 
O Colégio Sant´Ana o acolhe com carinho e agradece pela confiança! 

Seja bem-vindo! 
 

DATAS:  Educação Infantil e 1º ano / Ensino Fundamental - 01 a 08 de outubro 
  2º ao 5º ano / Ensino Fundamental   - 09 a 16 de outubro 
  6º ao 9º ano / Ensino Fundamental   - 19 a 23 de outubro 
  Ensino Médio      - 26 a 30 de outubro 

 
HORÁRIO:  7 às 11 horas e 13h30min às 17h30min . 
 
DOCUMENTOS: 1 foto 3x4 . 
 

MATRÍCULAS PARA NOVATOS: 
 

DOCUMENTOS: certidão de nascimento/1 foto 3x4/comprovante escolar/CPF dos responsáveis. 
 
 Educação Infantil e 1º ano / Ensino Fundamental:  os responsáveis deverão procurar a secretaria, 

munidos dos documentos, para requerer a matrícula.  
 

 2º ao 9º ano / Ensino Fundamental e Ensino Médio: os candidatos deverão agendar horário na 
secretaria, para atendimento individual com a coordenação. É imprescindível apresentar o boletim 
de 2015 e estar com idade adequada. 
 

VALORES: 
 

No mês de outubro, o Colégio concederá um bom desconto àqueles que estiverem com suas 
mensalidades escolares em dia, conforme tabela abaixo. Aproveitem para garantir a vaga de seus 
filhos e se beneficiarem do mesmo. 

CURSOS OUTUBRO NOVEMBRO 

Educação Infantil e 1º ano / Ensino Fundamental R$249,00 R$283,00 
2º ao 5º ano  / Ensino Fundamental R$329,00 R$392,00 
6º ao 9º ano  / Ensino Fundamental R$389,00 R$472,00 
1a e 2a séries / Ensino Médio R$489,00 R$589,00 
3a série / Ensino Médio R$559,00 R$699,00 

 
Na renovação do requerimento de matrícula, como também nas mensalidades, vamos continuar com 
o desconto para irmãos (desde que nenhum já seja beneficiado por algum desconto, de qualquer 
origem e que o responsável financeiro seja o mesmo):    

2 irmãos - O 2º terá 20% de desconto; 
3 irmãos - 1º e 2º: valor integral;  o 3º terá 50%; 
4 irmãos - 1º, 2º e 3º:  valor integral;  gratuidade para o 4º. 
 

Obs.: Não será possível assegurar vaga para 2016 a quem não fizer a RENOVAÇÃO DO 
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA, em outubro, nas datas estipuladas.  
 

Desejamos a vocês um proveitoso ano letivo de 2016! 
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