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Edital do Processo de Admissão de Novos Alunos para o 

ano Letivo de 202 2. 
 

A Direção do Colégio Santiago comunica aos interessados do Processo de 

Admissão de Novos Alunos para o ano letivo de 2022, as normas e etapas de acordo 

com as determinações que se seguem:  

1   Cursos e Horários:  
 
1º turno – Manhã  -  7:15 ás 11:45 horas  

Educação Infantil 1:  Pré 1 e Pr é 2 (de acordo com a demanda ofereceremos o curso).  

Ensino Fundamenta  l - Anos Iniciais:   1º, 2º, 4º ano (de acordo com a demanda 

ofereceremos o curso).  

Ensino Fundamenta  lI - Anos Finais:  6º, 7º,8º, 9º ano . 

2º turno – tarde   -   13 às 17 :20 horas   

Educação Infantil - Maternal ao  Pré 2,    

Ensino Fundamental - Anos Iniciais:   1º   ao 5º ano . 
 

2 Idades:   
 

Segundo a Resolução nº 2 de 9 de outubro de 2018, que fixa a data de nascimento 

de 31 de março como data de corte para admissão de aluno novo nas etapas 

obrigatórias iniciais de estudo, segue a correlação da idade mínima do aluno com as 

series desejadas:  

· Maternal III : o aluno deverá completar 3 anos até o dia 31/03/20 22;  

· Pré – Escolar: 1º Período – 4 anos completos até o dia 31/03/20 22; 

· Pré- Escolar :  2º Período – 5 anos completos até o dia  31/03/20 22 ; 

· Ensino Fundamental: 1º Ano/EF  6 anos completos   até o até 31/03/20 22; 

· Ensino Fundamental: 2º ao 9º ano -idade já deve estar  ajustada nos anos 

anteriores;  

3   Rematrículas:  
As rematrículas deverão ser realizadas pelo responsável do aluno por meio do 

formulário disponível no site: www.colegio Santiago.com.br na guia “FAÇA A 

MATRÍCULA” clicando no botão “Quero Fazer uma rematrícula” . 
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4   Matrículas:   
As inscrições deverão ser realizadas pelo responsável do aluno por meio do 

formulário disponível no site: www.colegiosantiago.com.br na guia “FAÇA A 

MATRÍCULA” clicando no botão  “Quero fazer uma matrícula para 2022”.   

Após realizar a inscrição, o respons ável do aluno receberá um e -mail de 

agradecimento e contendo em anexo os documentos para analise e assinaturas.  

Diagnostico e sondagem de conhecimentos e aprendizagem:   
 

Durante o processo de matrícula, os responsáveis dos alunos(a) receberão, um 

comunicado com a informação da data e um link para que o aluno realize de forma 

on-line o diagnóstico avaliativo referente ao componente curricular de Língua 

Portuguesa e Matemática. Este diagnóstico  será para os alunos novatos do 4º ao 9º 

ano, tem como objetivo c ompreender pedagogicamente as necessidades ou 

progressos de aprendizagens dos alunos(a). Os alunos  realizarão também uma 

produção textual.  

Os alunos novatos do 2º e 3º ano realizar ão um diagnóstico de leitura e interpretação.  

Serão considerados classificad os os candidatos com uma pontuação média acima 

de 60% nos diagnósticos.  

O Colégio Santiago NÃO disponibilizará os resultados do diagnóstico avaliativo para 

os alunos e seus responsáveis. Os candidatos aprovados serão comunicados por e -

mail e poderão realiz ar a matrícula pelo site ou comparecer na secretaria do colégio.   

O Colégio Santiago   reserva -se o direito de cancelar ou substituir o Diagnóstico de 

Conhecimentos  e Aprendizagens, caso alguma ocorrência impeça a realização do 

Processo de Admissão de Nov os Alunos. 

Será considerado desistente o candidato que não acessar a plataforma digital no dia 

e horário agendados e informados para a realização Diagnóstico de Conhecimentos 

e Aprendizagens.  
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6 Documentos Necessários para Matrícula: 
 

Os documentos necessários para a realização da matrícula do aluno são: 

· 01 Cópia da Certidão de nascimento; ou  

· 01 Cópia do CPF ou   Carteira de   Identidade do Aluno, (caso tenha); 

· 01 cópia do Comprovante de endereço do Aluno e do Responsável Financeiro; 

· 01 cópia do CPF e Carteira de Identidade dos Pais e Responsável financeiro; 

· Declaração de escolaridade do Aluno (solicitar a escola de origem), onde deverá 

conter o carimbo com o nome da escola e portaria de autorização; 

· Relatórios e laudos atualizados, para o aluno de inclusão. 

Os documentos poderão ser enviados por e-mail ou entregues na secretaria do 

Colégio juntamente com o Contrato de Prestação de serviços Educacionais, que 

depois de preenchido, deve ser revisado e assinado pelos responsáveis e pelo 

responsável financeiro do aluno, caso seja diferente dos Pais. 

A matrícula só estará efetivada, após confirmação do pagamento integral da 1ª 

parcela da Anuidade, da revisão das documentações e aprovação feito pela 

direção. 

7.0 Entrega de Outros documentos  
 

Até 10 dias após o preenchimento do formulário de matrícula, os responsáveis 

devem enviar até o Colégio os seguintes documentos: 

· Declaração de inexistência de débito (original), emitida pela escola de origem, 

com carimbo e assinatura do responsável pela escola de origem, expedida com 

data atualizada;  

· Declaração de transferência constando carimbo e assinatura do(a) 

Secretário(a) Escolar ou do Responsável Legal pela escola de origem, para os 

alunos do Pré 2 da Educação Infantil ao 9º ano; 

· 01(uma) foto atual (3 x 4); 

· Alunos da Educação Infantil:  01 cópia do Cartão de Vacinação; 

· Alunos da Educação Infantil e 1º ano – Ficha de avaliação ou Boletim 

Pedagógico do desenvolvimento escolar da criança.  

O responsável do aluno(a) deverá entregar na secretaria do Colégio Santiago o 

Histórico Escolar de seu(a) filho(a) até o dia 07 de fevereiro de 2022, tendo em vista 

que as instituições de ensino têm um prazo de 30 dias para a emissão do certificado 

ou histórico escolar, após o encerramento do ano letivo. 

 

 



O aluno com Deficiência ou Necessidades especiais deverá entregar/anexar 

juntamente com os documentos o laudo médico biopsicossocial e descrição das 

habilidades, das limitações ou restrições no desempenho de suas atividades, emitido 

por profissional habilitado; laudo/relatório de atendimento especializado, solicitando 

apoio e adaptação ao atendimento do aluno.  

O responsável do aluno deverá comunicar a secretaria do Colégio Santiago até o dia 

22 de dezembro de 202 1, a situação do aluno que  foi reprovado no ano de 202 1 para 

realizar a  troca da série de estudo no ano de 2022.  

 

8 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS  
 

No ato da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, deverá ser 

efetuado o pagamento referente à primeira parcela, das doze que compõem a 

anuidade escolar do ano letivo de 202 2. O pagamento poderá ser feito de forma 

presencial, na secretaria do colégio ou por depósito bancário  ou por PIX conforme os 

dados abaixo.  

Chave PIX CNPJ: 04379032000109 

Banco: 237 Bradesco -   Agência 3808-3 - Conta corrente: 60631 -6 

Favorecido: Inst. Educ. Doce Mel -Colégio Santiago Ltda ME - CNPJ: 04379 032/0001 -

09 

O não pagamento da 1ª parcela da anuidade resultará em cancelamento automático 

da matrícula.  

O responsável financeiro do aluno deverá  apresentar o comprovante de 

transferência e/ou depósito na secretaria do Colégio ou enviá -lo por e-mail ou 

WhatsApp. 

9 DESISTÊNCIA : 

Em caso de desistência da matrícula, o responsável pelo aluno deverá requerer o 

cancelamento na Secretaria do Colégio Santiago conform e as regras dispostas no 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.  
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www.colegiosantiago.com.br

Quaisquer dúvidas os senhores poderão entrar em contato com a nossa secretária :Telefone:  31 3595 21 56   Celular – WhatsApp:  31 9 8821 90 96 

Cirélia Santiago

Diretoria

10  POLITICA DE DESCONTOS: 
 

A política de desconto do Colégio Santiago, a partir de 2022 será da seguinte forma:  

 

· Para irmãos, o desconto será de 10% nas parcelas da anuidade do irmão mais novo 
nos meses de fevereiro a dezembro de 2022.   

· Para primos, o desconto será de 3% nas parcelas da anuidade de ambos, nos meses 
de fevereiro a dezembro de 2022. 

 
Os valores para alunos bolsistas, conveniados a sindicato e a empresas parceiras estão 
disponíveis na secretaria do colégio. 
Lembrando que os descontos não são cumulativos e que parcelas da anuidade pagas 
depois do vencimento perdem todos os descontos concedidos além de sofrerem a 
incidência de multa, juros e correção. 

 

11   Uniformes 

Os nossos uniformes serão vendidos na nossa Loja online, a Lojinha do Santiago. Clicando 
na Guia “ Lojinha” do site ou acessando pelo endereço 
https://lojinha.colegiosantiago.com.br/ . Após realizar as comprar, os itens serão  
entregues diretamente aos alunos ou poderão ser retirados no colégio. 
 

12 Material didáticos: 
 
O material didático deverá ser pago a vista no ato da matricula. 
Chave PIX CPF : 89844009634. 
 
 Ou parcelado em cheque nas seguintes condições: 
 
Matrículas realizadas em dezembro de 2021: Entrada de 30% + Parcelamento em até 6 
vezes. 
Matrículas realizadas em janeiro de 2022: Entrada de 40% + Parcelamento em até 5 vezes. 
Matrículas realizadas em fevereiro de 2022: Entrada de 50% + Parcelamento em até 4 
vezes. 
Matrículas realizadas em março de 2022: Entrada de 60% + Parcelamento em até 3 vezes.  
Matrículas realizadas de abril a junho de 2022: Entrada de 70% + Parcelamento em até 2 
vezes. 
 
Pagamentos no cartão de credito: 
 

O pagamento também poderá ser efetuado via cartão de crédito em até 12 vezes, 
tendo o acréscimo de taxas de parcelamento*, 
 
Taxas de Parcelamento Cliente: 1,99% para taxas administrativas ao mês +Juros 
COMPOSTOS de ( 2,5%a.m até 6X ou 3%a.m de 7X á 10X ou 3,5% a.m de 10x á 12X). 
 

 


