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             EDITAL PARA O PROCESSO DE MATRÍCULA PARA 2021 

 
QUERIDOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS POR NOSSOS QUERIDOS ALUNOS, 

 
Quem poderia imaginar que as aulas suspensas por 15 dias em março nos colocariam tanto tempo 
distantes? Há sete meses a pandemia silenciou o nosso pátio, impediu que nossas salas de aula 
fossem contempladas com a presença marcante dos alunos, emudeceu a agitação, o barulho e a 
alegria dos educandos no recreio. Hoje, nossa escola está vazia.  
 
O distanciamento social nos levou a uma reflexão: sentimos a falta de nossos queridos alunos. 
Nossa rotina abrangia o pulsar contagiante do ambiente escolar. Atualmente, a sala de aula calorosa 
deu lugar a telas do computador e câmeras.... E as aulas foram transferidas para a sua casa.... Vocês 
e seus filhos aprenderam e se especializaram em ferramentas digitais e em plataformas... Todos tive-
ram que romper a barreira não só tecnológica, mas também psicológica… Tudo isso em  momentos 
de grandes incertezas, inseguranças e mudança de rotina.  
 

Neste ano, o trabalho de nossos coordenadores e professores está engrandecendo o nome do Colé-
gio Santa Maria e consolidando a excelência do nosso ensino com as aulas on-line.   
 
Mesmo com a extensão da Pandemia, precisamos nos colocar em movimento. Sendo assim, nosso 
planejamento para 2021 já começou! Sem dúvida, todo o aprendizado deste ano provocará mudan-
ças significativas no cotidiano escolar. Diante dessa comprovação, palavras-chave nortearão nosso 
caminhar: PROXIMIDADE, FLEXIBILIDADE e EMPATIA. 
 
Na expectativa de continuarmos juntos em 2021, apresentamos, abaixo, as informações necessárias 
para a renovação da matrícula.  
 
1º - INSCRIÇÃO PARA A MATRÍCULA – 2021 
             
Período: 10 de outubro a 10 de dezembro de 2020 pelo site:  www.colegiosantamariarj.com.br   
atualizando os seguintes dados: 

• Série/ano para  cursar em 2021; 

• Nome do Responsável Financeiro com os dados corretos; 

• Endereço completo, incluindo, obrigatoriamente, e-mail e telefones. 
 

        2º - CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA 
 

•  Como este ano está sendo atípico em relação aos anos anteriores,  a confirmação da matrícula 
será efetuada somente na primeira semana de janeiro.  Os pais que precisarem adiantar sua re-
novação por qualquer motivo, poderão realizá-la a partir de 15 de dezembro, enviando e-mail 
com marcação da data e horário. 

     

•  A relação do material será enviada em dezembro pelo APP. 

• Quem não efetuar a renovação pela internet até dia 10/12/2020, será considerado desistente  e 
estará bloqueado no sistema. Para a renovação no dia marcado,  deverá trazer a documenta-
ção necessária para a  atualização dos dados e preencher, de próprio punho,  o requerimento. 
 

    

 

http://www.colegiosantamariarj.com.br/


• Considerando a situação financeira e econômica em que se encontra o país, a Diretoria decidiu 
que as parcelas da anuidade continuem, em 2021, com o valor deste ano: 

 
       

 
 
Para a confirmação da matrícula, será necessário que as 12 parcelas da anuidade de 2020, bem 
como a parcela de janeiro de 2021, estejam quitadas.  
 
Observação: A partir de novembro, os boletos serão expedidos com o valor da tabela de 2020, 
tendo em vista as despesas que o setor financeiro terá no final do ano. 

          
      

           3º - CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA  
 
 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

           

 

 

 

O Colégio Santa Maria vai além dos resultados, 

                   pois a nossa meta é transformar vidas!  

 

Pela compreensão e colaboração agradecem 
 

Direção, Secretaria e Setor Financeiro  
 

Paz e Bem! 
 

 

Maternal           = R$ 679,00 1º ao 5º ano = R$ 640,00 1ª e 2ª Médio = R$ 914,00         

PRÉ I E PRÉ II    = R$ 606,00 6º ao 9º ano = R$ 685,00 3ª Médio = R$ 941,00  

 

ANO/SÉRIE EM 2020 
Confirmação da Matrícula 

 

Dia Turno da Manhã Turno 
da Tarde 

Maternal para PRÉ I  
PRÉ I para PRÉ II  
PRE II para 1º ano 
1º para 2º ano 
2º para 3º ano 
 

 
04/01/2021 

 
07h30 às 11h30 

 
13h às 16h30 

 

NOVOS PARA EDUC. INFANTIL   
        Maternal 
         PRÉ I 
        PRÉ II 
 

 
05/01/2020 

 
07h30 às 11h30 

 
13h às 16h30 

 

3º para 4º ano 
4º para 5º ano 
5º para 6º ano 
 

 
06/01/2020 

 
07h30 às 11h30 

 
13h às 16h30 

 

6º para 7º ano 
7º para 8º ano 
8º para 9º ano 
 

 
07/01/2020 

 
07h30 às 11h30 

 
13h às 16h30 

 
 

9º ano para Médio  
1ª e 2ª Médio  

 
08/01/2020 

 
07h30 às 11h30 

 
13h às 16h30 

 

 

 
               ALUNOS NOVOS  
                  Fundamental  I – 1º ao 4º ano 
  

 
 

11/01/2020 

 
 

07h30 às 11h30 

 
 

13h às 16h30 
 


