MATRÍCULA 2020
Alunos Novos
Prezadas Famílias,
Sejam bem-vindos à maior rede de escolas católicas das Américas!
A Rede Salesiana Brasil acolhe alunos da Educação Infantil ao
Ensino Superior. Tem como missão oferecer formação continuada,
recursos e serviços estratégicos aos gestores e educadores para o
desenvolvimento de práticas educativas inovadoras.
Nossa equipe pedagógica que tem como objetivo, apresentar aos
alunos a importância de construir sua própria identidade com liberdade e
responsabilidade, comprometendo-se consigo mesmo e com as pessoas
em seu redor, construindo uma síntese entre fé, cultura e vida.
A educação que oferecemos possibilita nossos estudantes a ter uma
formação ética, estética, política, social, científica e tecnológica com
diálogo contínuo com a realidade.
Desta forma, a Rede Salesiana Brasil tem como seus principais
valores a transparência nas relações pessoais e profissionais como o
acolhimento, a alegria, a gratidão e principalmente o espírito em família,
como queria Dom Bosco, fundador dos Salesianos, além do
compromisso social e ambiental e a competência constante em todos
processos gerenciais.
Sintam-se abraçados e acolhidos por toda equipe do Colégio
Salesiano Região Oceânica!
Que vivamos juntos nesta casa momentos inesquecíveis.
Diretoria, Educadores e Professores do CSRO

PROCESSO DE INGRESSO

Os novos alunos passarão por entrevista com o SOE, sondagem diagnóstica
(prova) e análise de boletim.
1.
2.

Acesse o site matriculas.salesianos.br, inscreva-se e agende sua visita;
Durante a visita/entrevista, haverá orientações sobre a sondagem diagnóstica.

➔ Datas das Sondagens Diagnósticas (provas):

28/09
(EFI, EFII e
EM)

DATAS DAS SONDAGENS DIAGNÓSTICAS:
19/10
29/11
13/12
07/01
(EFI, EFII e (EFI, EFII e (EFI, EFII e (EFI, EFII e
EM)
EM)
EM)
EM)

24/01
(EFI, EFII e
EM)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

02 (duas) fotos 3X4 recentes
Cópia legível da Certidão de Nascimento e CPF do aluno
Cópia da Identidade do (a) aluno (a): só para a 3ª série do Ensino Médio
Cópia da Identidade, CPF e comprovante de residência atualizado do responsável
financeiro
Comprovante de Tipo Sanguíneo e Fator RH
Cópia da Carteira de Vacina (Educação Infantil)
Histórico Escolar (apresentar num prazo máximo de 30 dias após a matrícula)
Declaração de quitação da escola de origem
Declaração E s c o l a r o u P r o t o c o l o de Transferência da Escola de Origem
Pagamento da 1ª parcela da anuidade de 2020 (até o vencimento em qualquer
agência bancária)
Atestado de Saúde para atividades de Educação Física (caso haja restrição médica);
Alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas
habilidades/superdotação, solicita-se, em caráter complementar, considerando sua
importância para a elaboração do Plano de Atendimento Educacional Individualizado
– PAEI, laudo de saúde, fornecido por especialistas, atualizado, que ateste e
especifique o enquadramento do aluno nas hipóteses aqui elencadas;
IMPORTANTE:
O aluno (a) só poderá estar em sala de aula se o responsável cumprir todas as
exigências acima relacionadas.

➔ MENSALIDADE

2020

Educação
Infantil

Mensalidade
Anuidade

R$ 1.270,00
R$ 15.240,00

2020
Mensalidade
Anuidade

Ensino Médio
(1ª série)
R$ 1.884,00
R$ 22.608,00

Ensino
Fundamental
I
(1º ao 5º ano)
R$ 1.565,00
R$ 18.780,00

Ensino
Fundamental
II
(6º ao 8º ano)
R$ 1.603,00
R$ 19.236,00

Ensino Médio
(2ª série)
R$ 1.929,00
R$ 23.148,00

Ensino
Fundamental
II
(9º ano)
R$ 1.649,00
R$ 19.788,00
Ensino Médio
(3ª série)
R$ 1.936,00
R$ 23.232,00

➔ HORÁRIO INTEGRAL

2020
Mensalidade
Anuidade

Educação Infantil
R$ 1.053,00
R$ 12.636,00

Ensino Fundamental I (1º e 5º)
R$ 1.053,00
R$ 12.636,00

Obs: O valor das refeições não está incluso na mensalidade do integral.
➔ POLÍTICA DE DESCONTO
❖

Matrícula 2020: Pagamento da 1ª parcela da anuidade, até 29/11/2019, considerando
o valor da mensalidade de 2019 da série a ser cursada.

➔ ALUNOS-IRMÃOS
❖

Famílias com dois filhos matriculados - desconto de 15% para o 2º filho (mais velho)
a partir da segunda mensalidade de 2020.
❖ Famílias com três filhos matriculados ou mais - desconto de 10% para o 3º filho
(mais novo) e demais a partir da segunda mensalidade de 2020.
NOTA:
 Para pagamentos à vista da anuidade 2020, será concedido desconto de 8%.
 Os descontos acima não estão relacionados com os valores da modalidade
Integral.
 Os descontos oferecidos pelo CSRO não são cumulativos
➔ MATERIAL ESCOLAR E UNIFORME

O Colégio Salesiano Região Oceânica adota o Material Didático Digital e o uniforme do
CSRO.
A compra do uniforme e outros materiais poderão ser realizadas através da Papelaria
Tribo do Saber.
Endereço: Est. Francisco da Cruz Nunes, 5982 - Lj. 108 (Shopping Ubá Top Center)
Os livros do Material Didático Digital (MDD) deverão ser adquiridos na forma online, no
endereço <loja.edebe.com.br> (ver lista de material).
A GENTE SE VÊ EM 2020!
❖

Início das aulas: 05/02/2020.
Horário de atendimento da Secretaria Escolar:
De 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h. Telefone: (21) 3578-9100/9057.
E-mail: secretaria.csro@salesiano.br

Pe. Marcio José Montandon Marçal
Diretor Geral

