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Matrículas
Estudantes da escola

20 a 25 de outubro 
de 2022
(Via on-line)

Estudantes novos
A partir de
4 de agosto de 2022

IngressoIdade de
Educação Infantil

Ensino Fundamental

Nível II:
Nível III:
Nível IV:
Nível V:

1º ano: 6 anos completos até 31/03/2023

Início dasaulas
09/ 02/ 2023

2 anos completos até 31/03/2023
3 anos completos até 31/03/2023
4 anos completos até 31/03/2023
5 anos completos até 31/03/2023
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Contraturno

Turno
Complementar

Atividades
extracurriculares

Opor tuniza aos estudantes da Educação Infant i l  até o 5º ano do Ensino  
Fundamental I conviver e aprender em um ambiente multidisciplinar, através da 
participação em atividades lúdicas. Além de assegurar o aspecto pedagógico, o 
Contraturno busca proporcionar condições para trabalhar a dimensão afetiva, bem 
como aspectos da individualidade, promovendo autonomia e formação integral. A 
intenção é fazer da aprendizagem um processo ativo, significativo, atraente e vivo, 
que contribua para a construção de valores, saberes e habilidades.

Horário de atendimento: 7h30 às 13h20
Serviço contratado à parte.

É o atendimento complementar aos alunos cujos pais não podem buscá-los no final
das aulas no período da tarde, funcionando das 17h50 às 18h50.
*Serviço contratado à parte, com investimento adicional.

Dança
Estudantil

Pastoral
Juvenil

Salvatoriana
(PJS)

Futsal

Laboratório 
de Química
(8º e 9º ano 

EFII)

Vôlei Basquete

Clube do
Livro

Robótica 
(Terceirizado, 
contratado à 

parte)

Musicalização
e Violão

Sala de
Aprendizagens

Ativas
(Oficina de Lógica 

e Linguagens - 
Língua Inglesa)

Teatro
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das aulas

Material

Educação
Infantil

Ensino
Fundamental I

Ensino
Fundamental II 

13h30 às 
17h30

13h20 às 
17h50

7h30 às 
12h

Horário

didático
O Colégio Salvatoriano Bom Conselho adota o material didático do Sistema 
Positivo no Ensino Fundamental e Médio. O material possui enfoque 
multidisciplinar e os conteúdos são articulados pedagogicamente em volumes 
bimestrais. A aquisição do material didático é obrigatória.
A aquisição é feita pelo site do colégio, Gestão Educacional - Loja Virtual

Investimentos
A anuidade escolar para o ano de 2023 é dividida em 12 parcelas, sendo que 
no ato da matrícula é pago o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) 
como adiantamento de parte da primeira parcela de janeiro/2023. E o saldo 
residual desta parcela deverá ser pago até o dia 10 de janeiro/2023. As demais 
parcelas mensais deverão ser quitadas de fevereiro a dezembro de 2023, até o 
dia 10 de cada mês. O valor da anuidade escolar e das parcelas serão divulgados 
posteriormente.

Os boletos são enviados via e-mail e App Rede Salvatoriana e podem ser 
impressos através do Sistema de Gestão Educacional, com o número da 
matrícula do estudante ou CPF do responsável financeiro. Os pagamentos 
devem ser efetuados nas agências bancárias, postos de atendimento, agências 
dos Correios ou via internet.

A taxa da APM (Associação de Pais e Mestres) no valor de R$ 60,00 (sessenta 
reais) anual, deverá ser paga no banco através de boleto enviado, antes da 
matrícula.

Família com mais de um filho pagará taxa integral para um filho, os demais 
pagarão R$ 20,00(vinte reais) e R$ 15,00 (quinze reais), cada um, respectivamente.

0505

Horários serão disponibilizados 
no início do ano letivo de 2023

7h30 às 12hEnsino
Médio
Manhã

Ensino
Médio
Tarde



Uniformes

Para aquisição:
D’Marco Uniformes – Rua 10 de abril, 77 – Centro – Telefone: (54) 3312-4766
Idê Modas – Rua Antônio Araújo, 374 – Centro – Telefone: (54) 3313-1749 /
(54) 99676-8174
Radha Uniformes – Rua do Retiro, 1100 – Bairro Lucas Araújo
Telefone: (54) 99137-7262 / (54) 99665-5650

Conforme o Regimento Escolar, no Colégio Salvatoriano Bom Conselho é  
obrigatório o uso de uniforme.
TODOS os estudantes devem usar o UNIFORME COMPLETO para as  
atividades escolares, regulares ou extracurriculares.
Cabe à família providenciar peças em quantidade suficiente para que o  
estudante esteja devidamente uniformizado em todas as atividades escolares.

O primeiro crachá é custeado pelo colégio. Havendo necessidade de outras vias, o 
custo será por conta do estudante R$20,00 (vinte reais).

Carteira de Estudante do Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho: válida para a compra de passagens e meia 
entrada em estabelecimentos de cultura e lazer em 
Passo Fundo. Deve ser encaminhada na secretaria da 
escola. O adesivo do verso deve ser adquirido com o 
Grêmio Estudantil no turno da manhã e na Secretaria 
do Colégio no turno da tarde.

Carteira de Identidade Estudantil (CEI): válida como 
documento de identificação, compra de passagens e 
meia entrada em estabelecimentos de cultura e lazer 
em nível nacional. Aqueles que desejarem solicitar 
a Carteira de Identidade Estudantil deverão acessar 
o site https://www.documentodoestudante.com.br/ e 
seguir as orientações, anexando a foto, comprovante 
de matrícula e RG. O adesivo do verso deve ser 
adquirido com o Grêmio Estudantil no turno da manhã 
e na secretaria do Colégio no turno da tarde.

Os valores destes documentos serão disponibilizados 
aos estudantes até março de 2023.

Crachá de

Documentos de

identificação

identidade estudantil
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Documentos
matrículaspara

Educação Infantil

Ensino Fundamental 
e Médio

Certidão de Nascimento do estudante
RG e CPF dos Responsáveis (pai, mãe ou 
quem tem a guarda do estudante)
Carteira de Vacinação

Certidão de Nascimento do estudante
RG e CPF (obrigatório para estudantes do Ensino 
Médio)
RG e CPF dos Responsáveis (pai, mãe ou quem 
tem  a guarda do estudante)
Histórico Escolar (em duas vias/originais). Se o 
Histórico Escolar não estiver pronto, é necessária 
a apresentação de Atestado de Frequência
Carteira de Vacinação (para matrículas no 
1º ano do Ensino Fundamental I)

Observações:
A matrícula será confirmada mediante 
a entrega de TODOS os documentos 
solicitados e assinatura do contrato.

É responsabilidade exclusiva da família/
responsáveis a formalização de situações 
de guarda do estudante ou outras 
questões de ordem familiar ao Colégio. 
Esta formalização deve ser através de 
instrumento judicial público, apresentado 
à Secretaria Escolar para que a instituição 
possa garantir o seu cumprimento.
Ex: guarda compartilhada.
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