
EDITAL DE
MATRÍCULA 2023

Prezados pais! Enviamos-lhes o calendário com o cronograma para as
providências que serão necessárias para Matrículas e Reserva de Novos
Alunos.

 

IN-HOUSE OR 3RD
PARTY DELIVERY
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·A renovação de matrícula não é automática. O
responsável deverá comparecer ao Colégio para
preencher e assinar a ficha de atualização de Dados, ler e
assinar o Contrato de Prestação dos Serviços
Educacionais 2023 e tomar outras providências
necessárias.

Ficha de cadastro atualizada;
Foto 3 x 4 (atual) (3 para alunos novatos e 1 para
alunos da casa);
Xerox da Certidão de Nascimento, RG, CPF do aluno e
Xerox do RG e CPF do Responsável e comprovante de
Residência. (para alunos novatos);
Cartão de vacinação atualizado para alunos até 18
anos de idade e cartão SUS;

PARA ALUNOS NOVATOS 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA
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PROMOÇÃO DE MATRÍCULA VÁLIDA PARA ALUNO:

·Não bolsistas;
·Com mensalidades e documentação em dia;
·Com pontuação suficiente para aprovação.

• Laudo comprobatório e relatórios de atendimento de saúde
necessários ao desenvolvimento do aluno com necessidades
especiais (quando for o caso).
• Horário de atendimento (secretaria e financeiro) de segunda a
sexta-feira das 07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30.
• Para 2023 os boletos serão expedidos pelo sistema do Colégio.
• Período de recesso da secretaria: 26/12/2022 a 09/01/2023
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Além dos documentos acima, Histórico escolar original,
(transferência) ou declaração provisória constando a
aprovação do aluno;
Obs.: Para efeito de Imposto de Renda, o Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais deve ser assinado
pelo responsável financeiro.

5

As matrículas novas somente poderão ser efetuadas nas
idades de 04, 05 e 06 anos, se completadas, até 31/03, nos
termos das Resoluções CNE/CEB nº 01/2010 e CNE/CEB nº
06/2010 (editadas pelo Conselho Nacional de Educação).
Valendo-se também para crianças nas idades de 02 e 03
anos.
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                                    - ROBÓTICA EDUCACACIONAL  
-Desenvolvimento do raciocínio lógico, analítico e
crítico dos alunos; criatividade, trabalho em
equipe; Atividades ligadas ao STEAM.

CURSO EXTRA

O Colégio adota o uso do uniforme
obrigatório a todos os alunos. Estará à
venda no Colégio - Pagamento à vista
ou no cartão 

Início só para alunos matriculados: 30/01/2023
(segunda-feira)
·Educação Infantil funcionará somente no turno
vespertino.
·Material escolar (Maternal ao 5º ano) entregar
para a professora do aluno.

Para mais informações ligue:
73 3294-1009, WhatsApp 73 9 8861-0995

  site https://csje.com.br/ ou   
                                                                                                

e-mail csje_educar@hotmail.com

Vitoria Cozzula
Diretora

 

UNIFORME

INÍCIO DAS AULAS PARA 2023

DEMAIS INFORMAÇÕES
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MATERIAL DIDÁTICO-ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MATERIAL DIDÁTICO-EDUCAÇÃO INFANTIL

O material didático é de uso obrigatório, vinculado à
proposta pedagógica do Colégio e a nova BNCC
(Base Nacional Comum Curricular) 
Para Educação Infantil, (COC)  

O material didático é de uso obrigatório, vinculado à
proposta pedagógica do Colégio e a nova BNCC (Base
Nacional Comum Curricular) 
Ensino Fundamental e Médio (Moderna Compartilha)
(SOLUÇÃO EDUCACIONAL DO GRUPO
SANTILLANA/FARIAS BRITO). 
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Reiteramos a nossa dedicação e compromisso e nos colocamos à
disposição  para qualquer esclarecimento.

Itamaraju, 29/10/2022
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