
 

 

 

 

 

 
 

EDITAL DE MATRÍCULA 2020 

 

 

              

 A Direção do COLÉGIO SANTA FÉ, no uso das suas atribuições legais, torna 

público que,  pelo  presente  EDITAL, ficam abertas as MATRÍCULAS para o ano letivo 

de 2020 para cursos de Educação Infantil (Santa Fé Educação Infantil Ltda), Ensino 

Fundamental (1° ao 9° ano) e Ensino Médio (Santa Fé Ensino Médio e Fundamental 

Ltda, na secretaria do Colégio. 

Prestando serviços educacionais desde a Educação Infantil ao Ensino 

Médio, o Colégio Santa Fé conta com uma equipe docente qualificada com 

especialização e mestrado nas diversas áreas do conhecimento, garantindo que 

as crianças e adolescentes tenham um percurso formativo de sucesso, pautado 

no Método Montessoriano e material didático do Sistema Poliedro de Ensino. 

Além do ensino regular de excelência, a escola oferece atividades 

extracurriculares que buscam desenvolver habilidades e valores sólidos, que são 

levados para a vida toda. 

O Colégio Santa Fé convida você e a sua família para conhecer os 

profissionais que fazem parte da Escola, os espaços de aprendizagem e tudo o 

que a escola tem a oferecer. 

Traga a sua família para fazer parte da nossa! 

 

São Luís, 01 de outubro de 2019. 

 

 

                                       Marilourdes Mussalém 

                                             Diretora Geral 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

1. AGENDAMENTO DE VISITAS 

O Colégio Santa Fé receberá visitas de novas famílias, a partir do dia 

15/10/2019 até o começo do período letivo de 2020 ou enquanto tiver a oferta 

de vagas. Para isso, solicita que o agendamento seja realizado exclusivamente 

através do telefone (98) 3303-3577, no horário das 8h às 18h. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1. O processo de matrícula e rematrícula destina-se ao preenchimento das 

vagas oferecidas, conforme tabela abaixo: 

TURMAS Nº DE VAGAS POR TURMA Nº DE TURMAS 

Creche Estimulação 15 02 

Creche I 15 02 

Cheche II 15 02 

Pré-Escola I 20 02 

Pré-Escola II 25 02 

1º Ano Fundamental 25 02 

2º Ano Fundamental 25 02 

3º Ano Fundamental 25 02 

4º Ano Fundamental 25 02 

5º Ano Fundamental 25 02 

6º Ano Fundamental 30 02 

7º Ano Fundamental 30 02 

8º Ano Fundamental 30 02 

9º Ano Fundamental 30 02 

1º Ano Ensino Médio 30 02 

2º Ano Ensino Médio 30 02 

3º Ano Ensino Médio 30 02 
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2.2    A Escola se reserva o direito de não abrir turmas com menos de 15 alunos, 

podendo remanejar os alunos de turno. 

 

 

 

3. PROCEDIMENTOS DE REMATRÍCULAS  

 

3.1. Os alunos já matriculados na escola no ano letivo de 2019 têm prioridade à 

vaga; por isso é destinado um período exclusivo à sua reserva de vaga, por 

meio do pagamento do Boleto de Reserva, que será de 25 de Setembro a 31 

de Outubro de 2019. 

3.2. Os alunos veteranos que não confirmarem sua reserva para 2020 nas datas 

previstas, não terão a garantia de vaga para o ano seguinte. A partir de 01 

de novembro de 2019, as vagas serão ofertadas à comunidade para a 

matrícula de novos alunos. 

3.3. A rematrícula não é automática, devendo ser requerida pelos 

pais/responsáveis e deferida pela Direção do Colégio e só será efetivada 

após pagamento da primeira mensalidade da anuidade escolar  2020. 

3.4. O período de Rematrícula será de 01 de novembro a  05 de Janeiro de 2020, 

enquanto existir vagas na série e turno desejado. 

3.5. Realizar o pagamento da taxa de material ou entrega do material na 

coordenação da Escola até  05 de Janeiro de 2020. 

3.6. Documentação Necessária: 

a) Comprovante de pagamento da Reserva de Vaga 2020; 

b) Cópia do Comprovante de Endereço (Responsáveis Pegagógico e 

Financeiro); 

c) Cópia do Comprovante de Renda (Responsável Financeiro); 

d) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais assinado pelo 

responsável. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

4 PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA PARA ALUNOS NOVATOS 

 

4.1   A Matrícula para alunos novatos está condicionada à existência de vagas . 

4.2  Para efetivação da matrícula o candidato deverá passar por entrevista  e 

prova seletiva. 

3. Documentação Necessária para Matrícula: 

a) Cópia do RG ou certidão de nascimento do aluno(a); 

b) Cópia do RG e CPF ( Pais e Responsável Financeiro); 

c) Cópia do Comprovante de Renda e Residencia (Responsável Financeiro); 

d) Declaração de situação acadêmica do aluno; 

e) Histórico escolar do aluno; 

f) Duas fotos 3x4 (atuais) do aluno. 

 

5 ANUIDADE ESCOLAR 

 

1. A anuidade escolar 2020 tem início com o pagamento da primeira parcela 

no ato da matrícula, sendo: 

a) 12  parcelas mensais de igual valor de janeiro a dezembro de  2020.  

b) O vencimento de cada parcela será até o dia 05 de cada  mês. 

c) Os descontos pontualidade são validos até a data de vencimento. 

d) As bolsas de estudo parciais são válidas até a data de vencimento. 

 

5.2   Os valores líquidos serão praticados conforme tabela abaixo:   

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

6.  INÍCIO DAS AULAS EM 2020: 

 

• 20 de JANEIRO: Educação Infantil, Fundamental I, Fundamental II e Ensino 

Médio. 

 

7. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ESPORTES 

 

1. A matrícula é facultativa e por adesão, requerida pelos pais ou responsáveis, 

junto a secretaria da escola, e deferida pelo Colégio, na existência de vaga.  

2. As atividades são realizadas no contra turno do ensino regular e as turmas só 

poderão ser formadas a partir de 10 alunos matriculados por modalidade; 

 



 

 

 

 

 

 
 

3. As modalidades oferecidas são: Futsal, Vôlei, Judô e Ballet. 

4. As aulas têm duração de  até 45 min. 

5. O início das aulas de cada turma e/ou modalidade fica condicionado ao 

número mínimo de matrículas, independentemente da época/mês do ano. 

6. Trimestralmente haverá avaliação das turmas e, caso não permaneça o 

mínimo de participantes, haverá remanejamento, fusão ou encerramento de 

turmas. 

7.  O valor da inscrição dos esportes será divulgado no começo do ano letivo 

em comunicado a ser enviado pelas empresas terceirizadas. 

8.    Em caso de pendência de 60 dias no pagamento da mensalidade dos 

esportes, o aluno perde o direito de frequentá-los. 

9. O acesso ao Colégio nos dias de  esportes será permitido mediante 

apresentação com o uniforme de Educação Física da Escola e calçado 

apropriado. Este é de uso obrigatório. 

 
 

2. SERVIÇOS ADICIONAIS 

 

Os serviços adicionais tais como: provas de segunda chamada, provas 

substitutivas, declarações diversas, histórico escolar, aula de campo e atividades 

de ensino complementares serão pagas, a critério do responsável, sempre que 

comunicado pela Escola no decorrer do ano letivo. 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

3.1. Somente serão deferidas as matrículas que atenderem a todas as 

exigências legais e as estabelecidas no edital. 

3.2. Os casos não previstos neste anexo serão encaminhados e resolvidos pela 

Direção do Colégio. 

3.3. Obrigatoriamente, os alunos deverão vir, desde o primeiro dia de aula, com 

o fardamento completo, principalmente os alunos da casa. 



 

 

 

 

 

 
 

3.4. Para sua comodidade, a Loja de Livros e Fardas estará disponível na nossa 

escola para venda dos materiais pedagógicos (APOSTILAS E LIVROS) e do 

fardamento 2020, a partir do dia 01 de dezembro de 2019  a  28 de fevereiro 

de 2020. 

 

10 DOS CASOS OMISSOS 

 

Informações que por ventura não estejam contempladas neste edital 

poderão ser prestadas por qualquer um dos nossos funcionários. 

                             

 

São Luis, 16 de outubro de 2019. 

 

Marilourdes mussalém  

Diretora geral 

 

 

 


