Srs. Pais,
Queremos agradecer a vocês que, com todas as dificuldades neste ano devido à pandemia do COVID-19,
mantiveram a nossa parceria, nos auxiliando e colaborando para que pudéssemos concluir o ano letivo, de
uma forma que não havíamos enfrentado antes. Temos certeza que vamos superar este momento e para o
próximo ano já temos planejado reforço e retomada dos conteúdos necessários.
Durante o mês de outubro realizaremos as matrículas para 2021, também de uma forma diferente, elas
serão realizadas numa plataforma online, visando a segurança de todos. O link para ficha de matrícula será
enviado para o e-mail do pai e da mãe, porém apenas um poderá ativar a matrícula.
Em caso de impossibilidade de realizar a matrícula online, os pais poderão fazê-la de forma presencial,
porém com agendamento por e-mail ou telefone, pois teremos número limitado de atendimentos diários.
Nosso período de rematrícula será de 22.10 a 13.11 e já poderão ser feitas as novas matrículas de irmãos
de alunos. Para os primos e amigos indicados, devem entrar em contato com a secretaria para agendarmos
entrevista e avaliação.
Para a contratação do POLI para o próximo ano, o formulário deverá ser preenchido também. A
contratação do transporte deve ser feita diretamente com o transportador.
Levando em consideração as dificuldades financeiras que estamos enfrentando, decidimos que será
cobrada uma taxa única de rematrícula no valor de R$ 300,00. Para as rematrículas realizadas neste
período, a taxa será de R$ 198,00 e poderá ser parcelada em 3 vezes.
O código de barras será enviado por e-mail com as seguintes datas de vencimento:
Educação Infantil: 23.10 / Ensino Fundamental I: 03.11 / Ensino Fundamental II e Ensino Médio: 26.10. Os
pais que tiverem problemas com o vencimento devem procurar a tesouraria do Colégio.
Após o pagamento da taxa de rematrícula, o prazo para liberação da ficha será de 2 dias úteis.
Pedimos que entrem em contato com a secretaria por e-mail (rosa@colsaofrancisco.com.br), telefone
5562-3394 (ramal 101) ou Whatsapp 98618-7723, para eventuais dúvidas sobre os procedimentos das
matrículas.
A saudade do contato é grande, com vocês pais, com nossos alunos, colegas de trabalho e do nosso
convívio diário, que é tão importante para todos nós. Em 2021 retomaremos nossa rotina de aulas e
trabalho, que nos dá tanta alegria e satisfação.
MENSALIDADES PARA 2021 - COM DESCONTO
Berçário
Meio Período
Parcial
Integral

R$ 747,94
R$ 1.094,34
R$ 1.353,41

Ed. Infantil

R$ 610,03

3º Ano

R$ 805,60

6º ao 9º Ano

R$ 1.035,62

1º e 2º Ano

R$ 704,90

4º e 5º ano

R$ 906,30

Ensino Médio

R$ 1.058,63

*Descontos válidos para pagamento até o 1º dia útil (EI ao EM) e até o 5º dia útil (Berçário).

“Vamos olhar esse tempo como uma oportunidade de reflexão e crescimento e vamos fazer o melhor possível para que
em 2021 tenhamos um ano com mais alegria, união, amor e gratidão”

A Direção

