
 

 

                                       Circular nº 02/21 

                                         Fevereiro/2021 

SENHORES PAIS: 

É com muita alegria que lhes dizemos: “Bem-vindos à Família Sant´Ana neste ano letivo de 2021!” 

Sentimo-nos orgulhosos de termos sido a escola preferida para a formação integral de seus filhos e, com 

grande satisfação, colocamos nossa experiência de quase 78 anos, nossa equipe, nossos serviços e a nossa 

infraestrutura para oferecer-lhes um ensino de alta qualidade. 

Agradecemos pela confiança e desejamos um ano abençoado para todos nós! 

 

ATENDIMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA:  

Nossos coordenadores estão sempre à disposição para atendê-los. Seguem os contatos: 

Maternal e 1º período /  Valéria:  valeria@colsantana.com.br 

2º Período e 1º ano / Marleide:   marleide@colsantana.com.br 

2º ao 5º ano / Marilene:   marilene@colsantana.com.br 

6º ao 8º ano / Raquel:    raquel@colsantana.com.br 

9º ano e Ensino Médio:    luisfernando@colsantana.com.br

PARCERIAS: 

POSITIVO: Oferece uma solução educacional completa e inovadora, que contempla o fornecimento de material didático, 

rico ambiente digital de aprendizagem com a plataforma “Positivo On”, formação continuada de professores e assessoria 

pedagógica.  

EVOLUCIONAL: Sediada em Campinas, é uma empresa de tecnologia educacional especializada em avaliações 

externas e diagnóstico de aprendizagem, que fornecem dados indispensáveis para aperfeiçoar o processo de ensino e 

potencializar os resultados dos alunos, em todas as áreas, de forma personalizada. 

REDIGIR A+:  Recurso tecnológico que oferece uma eficiente ferramenta de gestão do ensino e aprendizagem de 

redação, com relatórios diagnósticos personalizados que proporcionam um trabalho diferenciado no desenvolvimento 

da produção textual. 

 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

INGLÊS/ CCAA: Para maiores informações e matrícula, gentileza procurar nosso Centro de Idiomas (3249-3475).  

AULAS DE TÊNIS: Informações e inscrição - Professor Ronilson Teixeira (99951-2721). 

HAPPY CODE: Programação / Maker / Robótica –  (Carolina 99948-8534 / Ana Cristina 99821-1705) 

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

especializada em Pilates.  Informações pelo telefone 99855-0231. 

Observação.: Ginástica Localizada e Hidroginástica / Esporte Orientado / Ginástica Artística / Natação / Escolinha 

de Futsal / Basquete / Curso de Desenho Artístico e Pintura =  detalhes serão divulgados tão logo as atividades sejam 

retomadas presencialmente. 

 

MENSALIDADES:  As mensalidades, com vencimento todo dia 10, devem ser pagas pelo sistema bancário. Os  boletos 

serão encaminhados, mensalmente, através do e-mail cadastrado pelo responsável financeiro e ficarão disponíveis 

também no site do Colégio - área do aluno. Informamos que os boletos com vencimento em 10/02/2021 serão emitidos 

com desconto de 20% sobre o valor da tabela abaixo, para os pagamentos realizados até o vencimento. 

 PRESTAÇÃO * TAXA DE MATERIAL 

EDUC. INFANTIL e 1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 456,00 77,00 

2º ao 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 629,00 109,00 

6º ao 9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 756,00 117,00 

1º e 2º ANO – ENSINO MÉDIO 943,00 135,00 

3º ANO - ENSINO MÉDIO 1103,00 190,00 

* Taxa de material de uso individual.  

OBSERVAÇÃO: Para famílias com mais filhos matriculados, continuaremos oferecendo descontos, 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 2021, 

o Colégio concederá um desconto de 8%, válido até 19 de fevereiro. 

 

Como sempre, estaremos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 

A Direção.  

 
 

 

 


