
     

 
 

Comunicado nº 25                                              Curitiba, 30 de outubro de 2020.  
 

            Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

 

Comunicamos que a partir do dia 16 de novembro estaremos realizando as matrículas para o 

ano letivo de 2021. 

A partir do dia 10 de novembro, a pasta com os documentos da rematrícula poderá ser retirada 

na secretaria (das 8h30 às 11h30). 

A fim de agilizar o atendimento na tesouraria, solicitamos que mensalidades em atraso sejam 

quitadas antes do início das matrículas. 

Somente haverá garantia de vaga caso a matrícula seja realizada até 11 de dezembro. Para as 

turmas do 2º ao 5º ano, com oferta nos dois turnos, as vagas serão por ordem de matrícula. Estudantes 

do integral ou intermediário deverão realizar a matrícula para o turno da tarde. 
 
 

 

Matrículas - 16 de novembro a 11 de dezembro. 

Das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 
 

A partir de 14 de dezembro - conforme disponibilidade de vagas. 
 

 

Procedimentos para efetuar a matrícula 2021 

Após passar na Tesouraria, entregar na Secretaria do Colégio: 

 Requerimento de Matrícula (riscar e alterar dados, se necessário);  

 Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 

 Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; 

 Autorização da Tesouraria. 

Todas as informações solicitadas devem ser preenchidas, inclusive as duas testemunhas devem 

completar os dados e assinar, pois documentos incompletos não permitirão a matrícula.  

Desde que as mensalidades estejam em dia e os documentos todos preenchidos, outra pessoa poderá 

realizar a matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

Irmã Leonides Selhorst, 

Diretora  

Curso 

Mensalidades 2021 (12x), 

vencimento dia 12 

 Educação Infantil R$    700,00 

 Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano)  R$    865,00 

 Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) R$ 1.075,00 

 Ensino Médio – 1º e 2º anos R$ 1.160,00 

 Ensino Médio – 3º ano  R$ 1.265,00 

 INTEGRAL  

R$ 1.550,00 (Infantil) 

R$ 1.600,00 (1º ao 5º ano) 

 INTERMEDIÁRIO (Entrada das 10h às 10h30) 

R$ 1.125,00 (Infantil) 

R$ 1.290,00 (1º ao 5º ano) 

  


