
 
  

 Circular nº 01/19  

   Fevereiro/2019 
  

SENHORES PAIS, CAROS ALUNOS:  

  

Sejam bem-vindos! Mais um ano se inicia e, com ele, novas expectativas, novos projetos e o desejo de que  

tudo dê certo.    

Este é nosso propósito: construirmos mais uma etapa de muito sucesso, eficiência e tranquilidade para nossos 

filhos/alunos. Para isso, contamos com uma equipe de profissionais competente e dedicada, consciente de sua nobre 

missão: preparar bem nossas crianças e jovens para a vida.   

Contamos também com a participação de vocês, pais dos nossos quase 2000 alunos, que acreditam em nosso 

trabalho e confiam a nós seus filhos.  

Vamos, pois, com dedicação, entusiasmo e confiança, pedir ao Mestre dos mestres que nos direcione para 

que 2019 seja ainda melhor!  

Abaixo seguem algumas orientações fundamentais para um bom andamento de nossas atividades.  

  

  OBSERVAÇÕES GERAIS  

 PROJETO PEDAGÓGICO: O Colégio Sant´Ana procura, junto às famílias, formar seus filhos/alunos para a vida. Além de 

um ensino de alta qualidade, julgamos ser de importância primordial o ambiente cristão de alegre convivência, respeito, 

tolerância e aceitação mútua. Daremos continuidade ao nosso Projeto Valores, que tem recebido tanto apoio e aceitação das 

famílias e da comunidade.  O tema em 2019 será “Afetividade, para ser e conviver”.  

 CONVÊNIO COM O POSITIVO: Pioneiro em sistemas de ensino, o Sistema Positivo contribui com a formação de crianças 

e jovens em todos os níveis de aprendizagem, oferecendo uma solução educacional completa e inovadora a mais de 2000 

escolas conveniadas. Além do material e da assessoria, contamos ainda com o ambiente digital “Positivo On”. Completamos, 

em 2019, 29 anos de parceria. O material passa por constante reformulação com participação de nossa equipe, e são 

frequentes os cursos de aperfeiçoamento, presencial e à distância, para nossos professores.  

 POSITIVO ON (www.positivoon.com.br): Ambiente digital de aprendizagem que dispõe de um conjunto de recursos 

tecnológicos que permite às escolas potencializar o aprendizado e o engajamento individualizado dos alunos, de acordo com 

seu ritmo e suas necessidades, por meio de ferramentas digitais que estão alinhadas com o Sistema Positivo de Ensino. Essa 

plataforma permitirá ainda ao professor que acompanhe o desempenho de seus alunos e oriente seu planejamento, suas ações 

e tomadas de decisão, por meio de relatórios em tempo real com análises inteligentes sobre a trajetória escolar das turmas.   

 BOLETIM: Durante o ano, o aluno receberá quatro boletins, em versão impressa, para serem entregues aos pais, que os 

devolverão devidamente assinados.   

 SITE (http://www.colsantana.com.br): Disponibiliza acesso a alguns serviços como informativo para declaração de imposto 

de renda, comprovante de quitação, 2ª via de boleto bancário, boletim escolar, calendário escolar, entre outras informações. 

Visite-nos e deixe sua sugestão.  

 TAREFAS PARA CASA: Imprescindíveis para criar o hábito de estudo, fixar a matéria e estabelecer contato entre pais e 

filhos. O Colégio aconselha aulas particulares somente em casos muito especiais e com a indispensável orientação da 

coordenação.   

 ATENDIMENTO AOS PAIS: Para que haja um bom relacionamento, vocês merecem ser bem atendidos. Por isso, pedimos 

que agendem na secretaria, com antecedência, seu contato com os coordenadores:  

 Maternal e 1º Período:  Valéria   6º ao 8º ano:    Raquel  

2º Período e 1º ano:   Marleide  9º ano e Ensino Médio:  Luís Fernando 2º 

ao 5º ano:  Marilene  

 PONTUALIDADE/ASSIDUIDADE: É qualidade imprescindível que devemos desenvolver. O bom aproveitamento da 

turma e a continuidade na realização das atividades dependem de que os alunos estejam na sala de aula nos horários que 

seguem: turno da manhã, às 7 horas; turno da tarde, às 13 horas. Insistimos também na importância de os alunos não faltarem 

às aulas. Salientamos que, caso ocorram faltas em dias de avaliação, a mesma será reposta somente por motivo extremamente 

justo.   

 UNIFORME: Uso obrigatório de acordo com Artigo 30, Inciso VIII, de nosso Regimento Escolar.  Reforçamos ainda que 

seja dada a máxima atenção para que se utilizem sempre roupas que sejam adequadas ao ambiente escolar, inclusive nas 

aulas de Educação Física.  

 NORMAS DO COLÉGIO: Dentro de sala é terminantemente proibido o uso de celular (Lei Estadual nº 14.486, de 

09/12/2002), equipamentos eletrônicos e boné, por se tratarem de objetos que desviam a atenção e o interesse pelas 

atividades escolares. Dessa forma, os mesmos serão retidos em caso de descumprimento da norma. Não assumimos nenhuma 

responsabilidade sobre qualquer bem que não seja de uso escolar. No Colégio, insistimos que os alunos não masquem 

chicletes, por ser uma fonte de muito incômodo e sujeira. O Colégio não permite seu nome em festas fora do ambiente 

escolar. Para segurança de nossos alunos, não permitimos o acesso de bicicletas e skates nas dependências do Colégio. 

Durante o ano, vários são os momentos em que são apresentadas peças teatrais e, nessas ocasiões, os irmãos de outras séries 



(6º ao 9º Ensino Fundamental e Ensino Médio) não poderão ser dispensados para assistir à apresentação, para não ficarem 

prejudicados, nem prejudicar-se o andamento da turma.  

 RECUPERAÇÃO: A recuperação paralela é adotada, durante todo o período letivo, de acordo com os artigos 51 e 52 do 

Regimento Escolar.  

 MISSA: É celebrada todos os domingos, às 18h30min, em nossa Capela. Sejam bem-vindos!  
  

 ATIVIDADES EXTRACURRICULARES  

Apresentamos, resumidamente, informações sobre as atividades extracurriculares:  

 INGLÊS: Continuamos com nosso convênio com o CCAA. Para maiores informações e matrícula, gentileza procurar nosso 

Centro de Idiomas (3249-3475) de 2ª a 5ª feira, de 13 às 16h30min ou o CCAA – Unidade Getúlio Vargas (3241-4313), o 

dia todo.   

 ESPORTE ORIENTADO: Nosso parque esportivo e de recreação (futebol, futsal masculino e feminino, vôlei, natação, etc.) 

estará aberto diariamente, no horário de 15 às 17h, com orientação de nossos qualificados professores.  

 ESCOLINHA DE FUTSAL:  Para  alunos  a  partir  de  6  anos  de  idade,  duas vezes por semana.  Taxa mensal:  

R$30,00 (inscrição na secretaria). Início: 18/02.   

* 6/7/8 anos – 2ª/4ª - 16 horas    * 9/10 anos – 2ª/4ª - 15 horas    * 11/12 anos – 3ª/5ª - 16 

horas  BASQUETE: Gratuito. * 9/10/11 anos – 2ª/4ª - 16 horas  *Acima de 11 anos - 3ª/5ª - 16 horas. Início: 18/02.  

 NATAÇÃO: Gratuito. As aulas terão início no dia 18/02 para crianças a partir de 5 anos, conforme segue:  

* Turno da manhã: 5 e 6 anos = 2ª/4ª - 8 horas; 7, 8 e 9 anos  = 3ª/5ª - 8 horas.  

* Turno da tarde: 5 e 6 anos =  4ª/6ª- 14h ; 7, 8 e 9 anos = 3ª/5ª - 15 h; acima de 9 anos =  2ª/4ª - 16 horas.  

 GINÁSTICA LOCALIZADA: Para as mães e alunos a partir do 9º ano: 2ª, 4ª e 6ª feira, de 7 às 8 horas ou de 16 às 17 horas, 

com a professora Renata. Início: 25/02. Gratuito. É obrigatória a apresentação de atestado médico.  

 HIDROGINÁSTICA: Para as mães e alunos a partir do 9º ano: 3ª e 5ª feira de 16 às 17 horas, com a professora Renata. 

Gratuito. Início: 26/02. É obrigatória a apresentação de atestado médico.  

 PILATES: Disponível em nosso espaço sob coordenação de Flaviana, graduada em Educação Física e especializada em 

Pilates.  Informações pelo telefone 99855-0231.  

 GINÁSTICA ARTÍSTICA: Para alunos a partir de 4 anos, 3ª e 5ª feira, às 16 horas. Início: 26/02. Gratuito.  

 TÊNIS: para informações e inscrição, fazer contato com o Professor Ronilson Teixeira (99951-2721).  

 CURSO DE DESENHO ARTÍSTICO E PINTURA EM TELA E TECIDO: Ministrado pela professora Arlete, destina-se a 

alunos a partir de 6 anos de idade, tanto do Sant´Ana como de outras escolas, e aos pais. As inscrições poderão ser feitas 

pelo telefone 99965-1770. Início das aulas: 04/02. Horário: 2ª feira - 13 às 17 horas e 5ª feira – 8 às 10 oras. 

 BIBLIOTECA: Cada vez mais atualizada, funcionará, de 2ª a 6ª feira, no horário de 13h30min às 17h30min, contando com 

rico acervo e acesso à internet para realização de pesquisas.   

  

 MENSALIDADES  

 A mensalidade pode ser paga até o vencimento, dia 10, em qualquer banco. Em fevereiro e em março, serão entregues 

boletos avulsos; em abril, seguirá o carnê com os boletos de abril a dezembro. Após o vencimento, acesse 

www.santander.com.br/boletos.  Deixa-se claro que as mensalidades não podem ser pagas no Colégio. Segunda via do 

boleto, até o vencimento, poderá ser emitida também por meio do site do Colégio.  

  PRESTAÇÃO  * TAXA DE MATERIAL  

EDUC. INFANTIL e 1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL  407,00  70,00  

2º ao 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL  562,00  98,00  

6º ao 9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL  675,00  106,00  

1º e 2º ANO – ENSINO MÉDIO  842,00  122,00  

3º ANO - ENSINO MÉDIO  987,00  171,00  

* TAXA DE MATERIAL: Refere-se aos livros didáticos e outros materiais de uso individual.   

OBSERVAÇÃO: Para famílias com mais filhos matriculados, ofereceremos os descontos abaixo, desde que nenhum já seja 

beneficiado por algum desconto de qualquer origem e que o responsável financeiro seja o mesmo.  

• 2 irmãos: desconto de 20% para o 2º, sobre o valor da prestação; 

• 3 irmãos: desconto de 50% para o 3º, sobre o valor da prestação;  

• 4 irmãos: gratuidade para o 4º, cobrando-se apenas a taxa de 

material.  

 PAGAMENTO DA ANUIDADE: Para os interessados em efetuar o pagamento integral da anuidade de 2019, o Colégio 

concederá um desconto de 8%, válido até 20 de fevereiro.  

  

Como sempre, estaremos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.  

A Direção. Em 04/02/2019.  


