


Senhores Pais/Responsáveis,

Desejamos que todos estejam bem. 
2021 foi um ano de muitos desafi os e necessidades de refl exão e retomada. Mas com 
certeza, a Providência Divina se manteve junto conosco e agora estamos chegando ao 
momento de confi rmarmos nossos laços para o ano de 2022.
Assim, estamos iniciando o processo de matrículas para o próximo ano.
Buscando facilitar o processo de realização de matrículas, ele será realizado através 
do Aplicativo.
As matrículas serão efetivadas através do aplicativo para celular “Rede Salvatoriana”.

A rematrícula (matrícula para estudantes atuais) acontecerá exclusivamente 
pelo Aplicativo Rede Salvatoriana de 04 a 11 de novembro de 2021;

Para alunos NÃO Bolsistas de 100% de gratuidade:
Num primeiro passo, vocês receberão um boleto com a parcela de
antecipação da anuidade (conforme explicado no Edital de Matrículas);
Após a efetivação do pagamento será enviado também através do
aplicativo o contrato de prestação de serviços;
Recebendo este contrato de prestação de serviços, o responsável
fi nanceiro pela matrícula dará um aceite eletrônico disponível no
próprio aplicativo “Rede Salvatoriana”. Neste momento,
a matrícula estará efetivada.

Para alunos Bolsistas de 100% de gratuidade:
Vocês receberão o contrato de prestação de serviços; 
Recebendo este contrato de prestação de serviços,
o responsável fi nanceiro pela matrícula dará um
aceite eletrônico disponível no próprio aplicativo
“Rede Salvatoriana”;
Neste momento, a matrícula estará efetivada.

INFORMATIVO

O QUE FAZER?

Para alunos NÃO Bolsistas de 100% de gratuidade:
Num primeiro passo, vocês receberão um boleto com a parcela de
antecipação da anuidade (conforme explicado no Edital de Matrículas);
Após a efetivação do pagamento será enviado também através do

Recebendo este contrato de prestação de serviços, o responsável
fi nanceiro pela matrícula dará um aceite eletrônico disponível no
próprio aplicativo “Rede Salvatoriana”. Neste momento,

Para alunos Bolsistas de 100% de gratuidade:
Vocês receberão o contrato de prestação de serviços; 
Recebendo este contrato de prestação de serviços,



      Salientamos a importância das famílias que ainda não baixaram o aplicativo o 
façam para que não haja transtornos no período de matrícula conforme edital;

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas junto à Secretaria do Colégio através 
do telefone 33481595 ou do email gean.gomes@redesalvatoriana.org.br

Agradecidos, desejamos a todos que as bênçãos de Deus estejam em sua vida e seus 
empreendimentos.

Atenciosamente, 
Izaltino César Gamba 
Diretor do CSPJ

As matrículas de alunos novos (não bolsistas) poderão ser realizadas no período de 04 
a 11 de novembro de 2021 ou enquanto houver vagas.
O processo de matrícula para novos estudantes será on-line e os interessados 
devem entrar em contato com o Colégio pelo telefone (48) 3348-1595 ou pelo e-mail 
gean.gomes@redesalvatoriana.org.br.

Documentos do estudante para a matrícula: Cópia do RG ou certidão de nascimento, 
atestado de frequência, declaração de quitação das mensalidades da escola de origem, 
até o mês vigente (somente para não bolsistas).

Documentos dos responsáveis: Cópia do RG e CPF e Comprovante de Residência.

1º Ano: 6 anos (a completar até 31 de março 2022)

Matrículas só podem ser efetuadas por pais ou responsáveis.
Em caso de desistência será respeitado o parágrafo único da Cláusula Oitava do 
contrato de prestação de serviços educacionais, referentes aos valores pagos no 
ato da matrícula (somente para alunos não bolsistas).
As atividades opcionais acontecem no turno inverso e/ou fi nal da tarde. 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

MATRÍCULAS PARA
NOVOS ESTUDANTES

IDADE PARA INGRESSO



A anuidade escolar para 2022 é composta pela antecipação paga na matrícula mais 
doze (12) parcelas mensais e iguais cujo pagamento deverá ser realizado de janeiro 
a dezembro de 2022. O Colégio não emite carnê das parcelas. Os boletos estarão 
disponíveis no Sistema Gestão Educacional, através do site www.redesalvatoriana.org.
br/padrejordan (ícone Gestão Educacional).

Ensino Fundamental I - 1º a 5º ano: R$ 760,00 
Ensino Fundamental II - 6º e 7º ano: R$ 780,00 

Ensino Fundamental I: das 7h30min às 11h45min 
Ensino Fundamental II: das 7h30min às 12h 

Ensino Fundamental l: das 13h30min às 17h45min
Ensino Fundamental ll: das 13h30min às 18h

A Pastoral Juvenil Salvatoriana (PJS) é uma ação evangelizadora dos Colégios 
Salvatorianos junto aos jovens estudantes.

Seu grande objetivo é oferecer aos seus participantes (adolescentes e jovens do 
Fundamental II, que se reúnem quinzenalmente, por faixa etária, sempre na presença 
de um assessor-educador) um sólido processo de formação humana e cristã, de 
modo que estes, ao vivenciarem um intenso processo de amizade, participação 
e evangelização, adquirem as bases para que possam dar as razões de sua fé, 
comprometem-se com Jesus e sua Igreja, assumem um protagonismo juvenil em 
vistas de um mundo mais humano, solidário e fraterno, conforme os valores do 
Evangelho, e acabam se tornando ainda, apóstolos de outros jovens.

Maiores informações e detalhes sobre o processo de inscrição serão encaminhados 
pelo Serviço de Pastoral Escolar (SPE) no início do ano letivo.

TURNOS E HORÁRIOS DE AULAS

PARCELAS

PJS PASTORAL JUVENIL SALVATORIANA
(Ensino Fundamental ll)

Matutino

Vespertino



Futsal masculino: para os alunos de 5º ao 7º anos, todas as terças e quintas-
feiras, das 18h às 19h.

É obrigatório para todas as atividades de rotina, 
educação física e, inclusive, em atividades extras.
Ensino Fundamental I: Camiseta com logo 
do colégio na cor azul claro; Calça ou bermuda 
azul escuro com a logo do colégio; Moleton azul 
escuro com a logo do colégio. Na Educação 
Física se faz necessário o uso do uniforme e 
tênis.
Ensino Fundamental II: Camiseta com logo do 
colégio na cor azul claro; Calça ou bermuda azul 
escuro com a logo do colégio ou calça jeans azul 
(não pode ser colorida) Moletom  azul escuro 
com a logo do colégio. Na Educação Física se faz 
necessário o uso do uniforme e tênis (não pode 
ser calça jeans).
A camiseta deverá ser abaixo da cintura, na altura 
do cós. Não será permitido o uso de camisetas 
fora deste padrão.
Em dias de frio intenso poderá ser usado um 
casaco mais quente nas cores azul, branco e 
preto, por cima do moletom do uniforme.

AULAS EXTRAS

UNIFORME



A Carteirinha de Estudante é um documento pessoal do 
aluno, que além de identifi cá-lo como estudante, possibilita o 
acesso ao Colégio bem como os empréstimos dos livros em 
sua Biblioteca. Para os alunos, não haverá custos adicionais.
A 2ª Via da carteirinha do aluno será no valor de R$10,00 
(dez reais).

07 de fevereiro de 2022: Ensino Fundamental I e II

INÍCIO DO ANO LETIVO - 2022

CARTEIRINHA DE ESTUDANTE

A Carteirinha de Estudante é um documento pessoal do 
aluno, que além de identifi cá-lo como estudante, possibilita o 
acesso ao Colégio bem como os empréstimos dos livros em 
sua Biblioteca. Para os alunos, não haverá custos adicionais.
A 2ª Via da carteirinha do aluno será no valor de R$10,00 

Ensino Fundamental I e II

INÍCIO DO ANO LETIVO - 2022

AS LISTAS DE MATERIAIS ESTARÃO 
DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE, NA SEÇÃO 
MATRÍCULAS.

AS APOSTILAS DEVERÃO SER ADQUIRIDAS 
NA LOJA VIRTUAL https://livrariaepapelaria.
redesalvatoriana.org.br/ 
(As devidas orientações sobre esse processo 
serão informadas aos pais/responsáveis por 
meio do “Manual de Compras”).

1º ao 5º ano: calçado preso no calcanhar ou tênis e meia;
6º e 7º ano: liberado calçado de verão ou tênis e meia.

Ensino Fundamental I e II: botas sem salto ou tênis e meia.
Obs: Para as aulas de Educação Física, uso obrigatório de tênis.

CALÇADOS

Verão

Inverno




