
 
 

Comunicado nº 24                                              Curitiba, 18 de outubro de 2021.  
 

            Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

Ao comemorarmos 117 anos de missão educativa neste Colégio, comunicamos que a partir de 

25 de outubro realizaremos as matrículas para o ano letivo de 2022. 

Na 5ª feira (21), começarão as entregas das pastas com os documentos aos estudantes que 

estiverem no presencial. Os documentos dos estudantes em atividades remotas estarão disponíveis na 

secretaria. 

Somente haverá garantia de vaga caso a matrícula seja realizada até 30 de novembro. 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 matrícula para o período vespertino e solicitar o 

documento de Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.  

 

Início das matrículas – 25 de outubro. 

Horário - 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h 

A partir de 1º de dezembro – conforme disponibilidade de vagas. 

O boleto de janeiro será enviado no e-mail do responsável financeiro na 1ª semana de dezembro. 

Os primeiros 100 (cem) estudantes matriculados terão direito a uma camiseta do uniforme. 
 

 

Procedimentos para efetuar a matrícula 

Após passar na Tesouraria, entregar na Secretaria do Colégio: 

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

 Termo de Compromisso 2022 com o Protocolo de Segurança da Covid-19; 

 Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 

 Anexo B – Uso de Imagem. 

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

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

Desde que as mensalidades estejam em dia e os documentos todos preenchidos, os próprios estudantes 

poderão realizar a matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste ano dedicado a São José, agradecemos pela confiança depositada em nosso Colégio e 

pedimos que São José abençoe todas as famílias. 
 

                                               

Irmã Leonides Selhorst, 

Diretora  

Curso 

Mensalidades 2022 (vencimento dia 12)  

Janeiro a Dezembro (valor em 12x) 

Educação Infantil  R$    778,00 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) R$    960,00 

Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) R$ 1.183,00 

Ensino Médio – 1ª série R$ 1.300,00 

Ensino Médio – 2ª e 3ª séries R$ 1.276,00 

INTEGRAL (período da manhã)        R$ 1.713,00 (Infantil) 

R$ 1.795,00 (1º ao 5º ano) 

INTERMEDIÁRIO (entrada: 9h50 às 10h10)        R$ 1.246,00 (Infantil) 

                R$ 1.428,00 (1º ao 5ºano) 

  


