INFORMATIVO DE MATRÍCULA 2022 – ALUNOS VETERANOS
Ensino Médio – 1ª série
Palavra da Direção
Caríssimos pais, mães e responsáveis,
Saudações!
Nossa gratidão aos senhores e senhoras, que, de forma ímpar, se uniram à escola para garantirem aos nossos
alunos e alunas, nesse tempo atípico, o ensino-aprendizagem de qualidade e a propagação dos valores cristãos por meio
do nosso modo salesiano de educar.
A nossa comunidade educativa, sempre atenta aos avanços pedagógicos dos nossos tempos, se empenha
cotidianamente para aplicar, de forma atual e inovadora, a nossa proposta pedagógica. Confiantes e esperançosos, nos
projetamos para o ano vindouro, com a contínua adequação dos nossos projetos e oportunas inovações pedagógicas.
Sobre as matrículas de 2022, comunicamos-lhe o lançamento do nosso Edital de Matrículas, disponível nos
sites dos colégios São José e Dom Bosco. Apresentamos o detalhamento dos descontos que serão concedidos para
renovação de matrícula antecipada e quitação antecipada da anuidade 2022.
I – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA ANTECIPADA:
Aos alunos veteranos, que realizarem a renovação de matrícula
desconto, exclusivamente, na 1ª (primeira) mensalidade (Janeiro/2022), de:

antecipada,

será

concedido

a) 10% (dez por cento), se quitada até o dia 12/11/2021;
b) 5% (cinco por cento), se quitada entre os dias 13/11/2021 e 30/11/2021.
II – QUITAÇÃO ANTECIPADA DA ANUIDADE:
a) As mensalidades dos meses de Janeiro a Dezembro/2022, quitadas até 12/11/2021, gozarão de desconto de 15%
(quinze por cento);
b) As mensalidades dos meses de Janeiro a Dezembro/2022, quitadas entre os dias 13/11/2021 e 30/11/2021,
gozarão de desconto de 12% (doze por cento);
c) As mensalidades dos meses de Fevereiro a Dezembro/2022, quitadas entre os dias 01/12/2021 e 10/01/2022,
gozarão de desconto de 10% (dez por cento).
Movidos pela esperança e pautados pela excelência, continuaremos a escrever grandes histórias. Aproveitamos
para lhes desejar um ano novo repleto de paz e saúde, acompanhado das bênçãos de Deus.
Fraternalmente,
Direção – Geral

1. INÍCIO DAS AULAS
Dia 24/01/2022 – 3.ª série - Ensino Médio (PRÉ);
Dia 31/01/2022 – 1.ª e 2.ª séries – Ensino Médio;
Dia 01/02/2022 - Ensino Fundamental I e II (do 1.o ao 9.º anos);
Dia 02/02/2022 - Educação Infantil (Níveis III, IV e V).
1.2. CARGA HORÁRIA
1ª Série do Ensino Médio - 36 horas semanais
Matutino: Das 07h10 às 12h30 (30h).
Vespertino: Duas tardes para distribuição de 06 aulas.
1.3 Formação das Turmas
A formação das turmas, a cada ano, segue os critérios estabelecidos pelo Colégio.
2. Período de Matricula
De 28 de outubro a 30 de dezembro de 2021.
OBSERVAÇÃO: depois dos períodos de matrículas determinados, as vagas não preenchidas serão
disponibilizadas.
2.1. Investimento
ANO/SÉRIE
Ensino Médio (1ª e 2ª Série)

VALOR DA
ANUIDADE

PARCELA
MENSAL

R$ 15.519,96

R$ 1.293,33

OBSERVAÇÃO: o valor da anuidade poderá ser parcelado em até 12 vezes. A 1.ª parcela terá o vencimento no ato da
assinatura do Contrato de Prestação de Serviços. As demais vencerão no dia 10 (dez) de cada mês, com início em
fevereiro e término em dezembro de 2022.
3. Passo a passo - Pré-matrícula 2022
NOVATOS/VETERANOS:
1 – Acesse ao site da instituição: www.salesianorn.com.br/saojose;
2 – No lado superior direito, clique em Activesoft e acesse o Portal Acadêmico;
3 – Informe login e senha do responsável financeiro.
4 – No lado inferior esquerdo, clique em PRÉ-MATRÍCULA 2022;
5 – Siga as instruções contidas nas ETAPAS DE PRÉ-MATRÍCULA 2022.
6 – Selecione a matrícula do(a) aluno(a) e, em seguida, clique em PRÉ-MATRÍCULA 2022;
7 – Providencie a documentação que estiver em situação PENDENTE e a envie ao Colégio;
8 – Preencha os dados cadastrais do(a) RESPONSÁVEL FINANCEIRO(A) e, em seguida, clique em
AVANÇAR;
9 – Preencha os dados cadastrais do(a) aluno(a) e, em seguida, clique em AVANÇAR;
10 – Imprima e assine os DOCUMENTOS relacionados abaixo e entregue no Colégio;
11 – Clique em CONCLUIR.
AGENDAMENTO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS NO FORMATO PRESENCIAL
1–
2–
3–
4–

No lado inferior esquerdo, clique em AGENDAR ATENDIMENTO;
Selecione a data para que os horários possam ser listados;
Observe a lista de horários disponíveis para o agendamento;
Clique em AGENDAR, verifique a disponibilidade de horários e MARQUE seu agendamento.

OBSERVAÇÃO: O boleto da 1ª parcela da anuidade 2022, contendo mensalidade e agenda escolar SERÁ
DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DE LINK, enviado depois da validação dos documentos, com exceção do Histórico
Escolar ou Certificado de Conclusão, para os alunos novatos (sendo pagamento exclusivamente na rede bancária).

3.1 Documentos para matrícula:
NOVATOS:
 Requerimento de Matrícula devidamente preenchido (sem rasuras) e assinado, exclusivamente, pelo
responsável financeiro;
 Ficha Saúde devidamente preenchido (sem rasuras) e assinada, exclusivamente, pelo responsável legal
(pai/mãe ou tutor) do(a) aluno(a) beneficiário(a);
 Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente preenchido (sem rasuras) e assinado,
exclusivamente, pelo responsável financeiro;
 Cópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF do Aluno(a) Beneficiário(a);
 Cópia do Cartão de Vacinas do(a) Aluno(a) da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais;
 Cópia do documento de identificação (RG, CNH, Passaporte ou outro documento de identificação oficial) e
CPF do responsável financeiro;
 Cópia do comprovante de residência do responsável financeiro (COSERN, TAXA CONDOMINIAL, TV POR
ASSINATURA, TELEFONE FIXO, vencidos até 90 dias);
 Declaração de Transferência da Instituição Educacional de origem (com validade de 30 dias);
 Histórico Escolar original para matrículas no Ensino Fundamental;
 Histórico Escolar e Certificado de Conclusão para matrículas no Ensino Médio;
* Em caso de antecipação da matrícula, a documentação acima (Histórico Escolar ou Certificado de Conclusão),
comprovando que o(a) aluno(a) está apto(a) a prosseguir seus estudos para a série requerida, deverá ser entregue
até o dia 10/01/2022.
 Termo de consentimento para Tratamento de Dados Pessoais e Sensíveis assinado, exclusivamente, pelo
responsável legal (pai/mãe ou tutor) do(a) aluno(a) beneficiário(a)).
 Termo de autorização de uso de nome, imagem e voz;
 Termo de autorização para saída de alunos;
 Termo de autorização para acesso às informações financeiras;
 Termo de compromisso e responsabilidade para aquisição de material didático de uso exclusivo da "EDEBÊ
Brasil" (Para os alunos: Da Ed. Infantil à 3.ª série - Ensino Médio) devidamente preenchido (sem rasuras) e
assinado, exclusivamente, pelo responsável financeiro.
VETERANOS:
 Requerimento de Matrícula devidamente preenchido (sem rasuras) e assinado, exclusivamente, pelo
responsável financeiro;
 Ficha Saúde devidamente preenchido (sem rasuras) e assinada, exclusivamente, pelo responsável legal
(pai/mãe ou tutor) do(a) aluno(a) beneficiário(a);
 Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente preenchido (sem rasuras) e assinado,
exclusivamente, pelo responsável financeiro;
 Cópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF do Aluno(a) Beneficiário(a);
 Cópia do Cartão de Vacinas do(a) Aluno(a) da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais;
 Cópia do documento de identificação (RG, CNH, Passaporte ou outro documento de identificação oficial) e
CPF do responsável financeiro;
 Cópia do comprovante de residência do responsável financeiro (COSERN, TAXA CONDOMINIAL, TV POR
ASSINATURA, TELEFONE FIXO, vencidos até 90 dias);
 Termo de consentimento para Tratamento de Dados Pessoais e Sensíveis assinado, exclusivamente, pelo
responsável legal (pai/mãe ou tutor) do(a) aluno(a) beneficiário(a);
 Termo de autorização de uso de nome, imagem e voz;
 Termo de autorização para saída de alunos;
 Termo de autorização para acesso às informações financeiras;
 Termo de compromisso e responsabilidade para aquisição de material didático de uso exclusivo da "EDEBÊ
Brasil" (Para os alunos: Da Ed. Infantil à 3ª Série - Ensino Médio) devidamente preenchido (sem rasuras) e
assinado, exclusivamente, pelo responsável financeiro do(a) aluno(a) beneficiário(a);

OBSERVAÇÃO: Os documentos devem ser preenchidos (sem rasuras) e assinados com caneta esferográfica
de tinta azul ou preta

3.2 Efetivação de Matrícula: (conforme cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais)
Cláusula 6.ª - A matrícula, ato indispensável que estabelece o vínculo do(a) aluno(a) com o Colégio, se dará,
exclusivamente, com o deferimento do Requerimento de Matrícula, condicionada à assinatura deste Contrato, à entrega
da documentação elencada acima, à quitação de débitos anteriores em aberto com o CONTRATADO, à quitação da 1.ª
(primeira) parcela da anuidade (sinal ou arras), da agenda escolar (quando especificado pelo CONTRATADO), à
aquisição do material didático digital ou impresso na loja virtual da EDEBÊ Brasil e à aquisição do material didático
do ensino Bilíngue, junto à National Geographic Learning (Educação Infantil).
§ 1.º - O deferimento da matrícula antecipada para o ano letivo de 2022 está condicionado à aprovação acadêmica do(a)
aluno(a) em 2021 e à quitação financeira do referido ano (2021).
§ 2.º - Não havendo aprovação acadêmica do(a) aluno(a) em 2021, o valor pago em antecipação, pode ser utilizado para
rematrícula do aluno na série/ano anterior ou devolvido sem ônus, em caso de desistência, a critério do
CONTRATANTE.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Caso haja necessidade de mudar os dados do cadastro existente, como alteração de responsável financeiro, esse deverá
apresentar a documentação necessária: cópia do documento de identificação (RG, CNH, Passaporte ou outro documento de
identificação oficial), CPF e comprovante de residência (COSERN, TAXA CONDOMINIAL, TV POR ASSINATURA,
TELEFONE FIXO, vencidos até 90 dias);

4.

Material Didático
Confira, abaixo, o descritivo dos livros a serem adquiridos através do site da Editora Edebê:
https://loja.edebe.com.br.
IMPORTANTE:
Os responsáveis por mais de um aluno deverão efetuar compras separadas, através de único acesso.
Caberá à Edebê Brasil todo o processo comercial, inclusive a emissão de nota fiscal e a entrega do material
didático.
A escola sugere a aquisição do KIT BÁSICO IMPRESSO + DIGITAL, mas compreende que a ESCOLHA
É DA FAMÍLIA.
No momento da compra, escolha somente os itens relacionados abaixo:
1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO
COLEÇÃO PASSAPORTE - 1ª SÉRIE - LÍNGUA PORTUGUESA (Site Editora EDEBÊ)
COLEÇÃO PASSAPORTE - 1ª SÉRIE – MATEMÁTICA (Site Editora EDEBÊ)
COLEÇÃO PASSAPORTE - 1ª SÉRIE - CIÊNCIAS HUMANAS (Site Editora EDEBÊ)
COLEÇÃO PASSAPORTE - 1ª SÉRIE - CIÊNCIAS DA NATUREZA (Site Editora EDEBÊ)
ENS MED 1ª SÉRIE - CADERNO DE ATIVIDADES BLOCO ÚNICO (Site Editora EDEBÊ)
COLEÇÃO PASSAPORTE - UCC - PROJETO DE VIDA - VOLUME 1 (Site Editora EDEBÊ)
ENS MED 1ª SÉRIE ENS RELIGIOSO (Site Editora EDEBÊ)
COLEÇÃO PASSAPORTE - VOLUME ÚNICO – ARTE (Site Editora EDEBÊ)
COLEÇÃO PASSAPORTE - VOLUME ÚNICO - EDUCAÇÃO FÍSICA (Site Editora EDEBÊ)
COLEÇÃO PASSAPORTE - VOLUME ÚNICO - CIÊNCIAS HUMANAS (FILOSOFIA (Site Editora EDEBÊ)
LÍNGUA INGLESA
COLEÇÃO NEW ENTERPRISE - VOL 1 - STUDENT BOOK (Site Editora EDEBÊ)
COLEÇÃO NEW ENTERPRISE - VOL 1 – WORKBOOK (Site Editora EDEBÊ)
COLEÇÃO NEW ENTERPRISE - VOL 1 - TO AND FRO MAGAZINE (Site Editora EDEBÊ)

LÍNGUA ESPANHOLA - COLEÇÃO ¡DESPEGA! - VOL 1 - LIBRO DEL ALUMNO (Site Editora EDEBÊ)
360º GRAMÁTICA Vol. Único (SUGESTÃO) – Aprender e Praticar GRAMÁTICA – Ferreira, MAURO – Editora FTD.

LIVRE ESCOLHA – Dicionário de Língua Portuguesa e dicionário de Língua Inglesa.

Tablets e Smartphones
● Sistema operacional Android 4.4 (ou superior) ou IOS 9 (ou superior)
● Tela touch screen capacitiva de 4.3” ou superior
● Processador Dual Core de 1 GHz ou superior
● Memória RAM 1,5 GB ou superior
● Memória armazenamento interna livre, mínima de 16GB (para uso em dois ou mais anos 32GB)
● Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N
Notebooks e Ultrabooks
● Sistema operacional Microsoft Windows 7 (ou superior) ou macOS 10.9 (ou superior)
● Navegador de internet (Google Chrome, Safari ou Firefox) – uso on-line
● Resolução de tela mínima de 1024 x 768 pixels ou superior
● Processador Dual Core de 2,5GHz ou superior
● Memória RAM 4GB ou superior Memória armazenamento de 128GB ou superior
● Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N
5. Material de Uso Individual
- JALECO AVENTAL PARA LABORATÓRIO* (manga longa).
*OBSERVAÇÃO: material destinado às aulas práticas em laboratório.
6. Uniforme
O uniforme, conforme regimento escolar, é de uso obrigatório e segue padrão de uniformidade, com normas
prescritas sobre modelos, cores, medidas, tipo de tecido e logomarca salesiana, não se expondo nem se adequando
aos modismos de cada tempo e lugar.
A partir do ano 2022, será implantado novo fardamento escolar, em consonância com o padrão da Rede
Salesiana de Escolas Brasil - RSE. Haverá o prazo de um ano, depois da implantação para aquisição do novo
fardamento. Desse modo, em 2022, será permitido o fardamento em uso de 2021 e o novo de 2022.
Para tanto, orientamos os pais que, na hora de comprar qualquer uma das peças do uniforme, certifiquem-se de
que esteja de acordo com o tamanho do(a) seu(sua) filho(a) e segundo as orientações do Colégio, a saber:
6.1. Uso Diário

Agasalho com Capuz Malha Abrigo 71AG106 (Oficial)
Agasalho com Capuz Malha Abrigo 71AG164 (Oficial)
Camiseta Manga Longa 71BL134 (Opcional)

6.2 Estabelecimentos autorizados para venda
PLURIFORME
Site: loja.pluriforme.com.br
SPORT MAIS
AV. Deodoro da Fonseca, 618 - Cidade Alta - Natal RN.
Horário: das 08h00 às 18h00.
Telefone: (84) 3221-0708
LEITURA
Localizado no Natal Shopping
Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, 2234 - PISO 2, LJ 348 - Candelária, Natal - RN, 59064-000
Horário: das 10h00 às 22h00
Telefone: (84) 3025-7902
Site: www.leitura.com.br
FLÁVIO ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA – ME
Telefone: (84) 98148-6916

7. DAC e Esporte
10
As informações referentes às atividades extracurriculares e uniforme serão disponibilizadas no início do ano
letivo, via informativo próprio.

