EXTERNATO SÃO JOSÉ
Goiânia, 08 de outubro de 2018.

Assunto: Matrícula / Ano Letivo 2019
Senhores Responsáveis familiares,
O ano letivo de 2018 está encerrando e já estamos com os planejamentos do ano de 2019 bem adiantados. Fruto de um
trabalho dedicado de educadores, pais e estudantes que contribuíram para que o Externato São José pudesse atingir seus objetivos
mais nobres em torno de uma educação de excelência.
A busca incessante por melhores alternativas na construção de uma proposta pedagógica capaz de envolver e encantar
educandos e educadores nos faz acreditar que a educação é um ato de amor e, a escolarização, um tempo muito precioso na vida das
crianças e jovens. O projeto MIND - Mentes Inspiradas pela Educação - foi implantado e teremos várias ações em 2019, para
aumentar o foco nas emoções de nossos alunos, através de qualificação de todos os profissionais sobre o “saber sensível”. Vamos
inspirar e não só motivar os nossos alunos a buscarem este conhecimento. Em todas as situações, se fazem necessárias a atuação de
profissionais comprometidos, o envolvimento dos alunos e a dedicação dos pais, demonstrando a possibilidade, sempre
enriquecedora, da mútua colaboração.
Queremos, portanto, agradecer a todos os pais que estiveram conosco, a confiança demonstrada durante todo o ano letivo,
através da presença, incentivo e acompanhamento na vida escolar dos filhos.
Assim, para continuarmos juntos e com o objetivo de organizar o próximo ano escolar, estamos encaminhando as orientações
sobre os procedimentos necessários para a efetivação da matrícula para 2019.
01 – VAGAS PREFERENTES
Os alunos já matriculados no colégio têm preferência de vaga para 2019. Para definição, organização das turmas, distribuição
da carga horária dos professores, atendimento de pedidos de mudança de turma/turno e reserva de nova matrícula, solicitamos o
preenchimento e a devolução do canhoto abaixo além de observar, rigorosamente, o prazo estabelecido para a renovação de
matrícula dos alunos que será a partir de 08/10 (segunda-feira) até 01/11 (segunda-feira).
02 – DATA DE INÍCIO DE REMATRÍCULA 2019, dia 08 de outubro.
Os processos de rematrícula e matrícula para novatos acontecerão concomitantemente. Garantiremos a vaga dos alunos da casa,
mediante a entrega desta confirmação de matrícula, com a data já estipulada pela família, desde que não ultrapasse o dia
01/11/2018. Casos excepcionais, pedimos que procurem a escola.
03 – PRÉ-MATRÍCULA “ONLINE”:
Este ano disponibilizaremos, a partir do dia 08/10, segunda-feira, a pré-matrícula pelo site ou aplicativo da escola. Ao acessar
aparecerá escrito “Pré-matrícula online/ano letivo 2019”, ao clicar aparecerá o texto para confirmação desta rematrícula, só clicar
SIM ou NÃO. A partir daí, os passos são:
 Voltar na aba do aluno, clicar na pasta “Rematrícula online”, nesta pasta tem os documentos:
* Requerimento de Matrícula que deve ser preenchido, datado e assinado.
* Contrato de Matrícula, que deverá ser assinado pelos responsáveis e entregue, na secretaria da escola, posteriormente.
* Boleto de matrícula. A confirmação da matrícula só será efetivada mediante o pagamento e a entrega do contrato assinado na
escola.
04 – NOVATOS:
Os alunos novatos devem marcar e se apresentarem para entrevista na recepção do Colégio, quando receberão a relação dos
documentos necessários para efetuar a matrícula, após a autorização de um dos membros do Grupo Gestor que realizou a entrevista.
05 – PERÍODO INTEGRAL E SEMI INTEGRAL (ATIVIDADES EXTRACURRICULARES):
Para a Educação Infantil ao Ensino Fundamental I e II, a matrícula é opcional e deverá ser feita posteriormente.
INÍCIO DAS MATRÍCULAS: dia 29/10/2018.
06 – DOCUMENTOS:
Quem não receber o requerimento de matrícula e o termo de adesão, favor dirigir-se à tesouraria do Colégio e/ou procurar algum
membro do Grupo Gestor.
 ANO LETIVO 2019:
07 – INÍCIO DAS AULAS:

* Ensino Fundamental I e II: 22/01/2019 (terça-feira)
* Educação Infantil: 23/01/2019 (quarta-feira)

08 – UNIFORME:
É obrigatório o uso do uniforme desde o 1º dia de aula. A partir de 2019, conforme já anunciado e com o cumprimento do prazo
previsto por lei, o uniforme antigo não será aceito, inclusive o casaco de frio com a logo da escola será obrigatório. Lembramos que
a exigência do uniforme é mais uma medida de organização e segurança necessária para a tranquilidade no ambiente escolar.
09 – REUNIÃO DE PAIS:
REUNIÃO DE PAIS 2019
SEGMENTOS
Educação Infantil

DATAS
21 e 22/01/2019

OBSERVAÇÕES:
Entrega dos materiais acontecerá após a reunião, em sala de aula do aluno,
para as professoras.
Ensino Fundamental I:
Entrega dos matérias acontecerá após a reunião, na sala de aula do aluno,
21/01/2019
1º e 2º anos
para as professoras.
Ensino Fundamental I:
Entrega de materiais – A equipe pedagógica estará à disposição, no
22/01/2019
3º ao 5º anos
momento da reunião, para receber e orientar sobre a entrega do material.
8h às 10h – Pais de 6º anos
Ensino Fundamental II
02/02/2019
6º ao 9º anos
10h às 12h – Pais de 7º ao 9º anos
(Sábado)
ATENÇÃO: As reuniões do Ensino Fundamental I acontecerão no período de aula do aluno.
Matutino: das 8h às 10h
Vespertino: das 16h às 18h.
10 – LISTA DE MATERIAL: A lista de material estará disponível no site e na escola a partir do dia 10/10/2018 (quarta-feira).
11 – AGENDA ESCOLAR: A aquisição da agenda escolar 2019 deverá ser feita no ato da matrícula, na tesouraria da escola.
12 – VALORES:
PARCELAS
 1º PARCELA
(ref. a matrícula)
 2° A 12° PARCELAS
(ref. aos meses de fev. a dez)
 ANUIDADE
(ref. ao ano letivo de 2019)

INFANTIL
MATERNAL

EDUCAÇÃO INFANTIL
Infantil I3 – I4 – I5

ENSINO FUNDAMENTAL
1º ao 5º ano
6º ao 9º ano

1.297,00

1.105,00

1.235,00

1.359,00

1.297,00

1.105,00

1.235,00

1.359,00

15.564,00

13.260,00

14.820,00

16.308,00

Colocando-nos à inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos, aproveitamos o ensejo para enviar nossas mais
cordiais saudações.
Atenciosamente,
Prof.ª Ms. Núbia Rejaine Ferreira Silva
Diretora do Colégio Externato São José
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA PARA 2019
NOME DO(A) ALUNO(A): _______________________________________________________ ANO E TURMA: _________
INFORMAMOS QUE:
( ) SIM, renovaremos a matrícula no Colégio Externato São José.
* Data prevista para a renovação ____/____/2018. (Não reservaremos vaga, após dia 01/11/2018)
( ) NÃO renovaremos a matrícula no Colégio Externato São José. Justificativa:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
* A Direção está disponível para ouvi-los. Seu feedback é importante para a escola.

( ) Ainda não estamos decididos pela renovação ou não da matrícula 2019. Justificativa:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
* Data prevista para a renovação ____/____/2018. (Não reservaremos vaga, após dia 01/11/2018)
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _______________________________________________________________________
(Por extenso)

Goiânia, _____ de _____________________ de 2018.

