
 
  

 MATRÍCULAS 2022 
 Goiânia, 05 de outubro de 2021. 

 
“De esperança em esperança, na esperança de um mundo melhor.” 

 (Dom Paulo Evaristo Arns – Centenário de seu nascimento 1921-2021) 

Prezados Pais, Mães e/ou Responsáveis, 

Paz e Bem! 

 

Pela bondade, graça e misericórdia do Senhor nosso Deus, nos aproximamos do encerramento de 

mais um ano letivo. Estender o olhar sobre tudo o que cotidianamente vivenciamos e construímos, suscita 

em nosso coração o nobre sentimento da Gratidão. “Até aqui nos tem ajudado o Senhor.” (1Sm 7,12) 

 Vivenciamos novas formas de aprender e ensinar no decorrer do ano 2021. Os nossos sonhos, 

esperanças e projetos para o próximo ano estão sendo gestados e construídos. Estamos preparados para 

receber seus filhos e filhas em 2022, pautados em uma proposta pedagógica atualizada e inovadora, 

garantindo um ensino de excelência e uma educação para toda a vida.  

Com o coração em festa, repleto de louvor e gratidão, louvamos e agradecemos a Deus pelos 100 

anos de existência e tradição do nosso tão amado Colégio Santa Clara, celebrado em 2022. Contamos 

com a sua presença entre nós. Será um ano histórico, único, especial e repleto de sentido. Venha fazer 

parte dessa bonita história!  

O nosso sincero agradecimento a todos os pais, mães e/ou responsáveis pela confiança depositada 

nos serviços educacionais prestados pelo Colégio Santa Clara, entregando-nos o bem mais precioso que 

possuem: seus filhos e filhas, cuja educação assumimos com competência, zelo, dedicação e amor. 

Na oportunidade informamos que as matrículas para o ano letivo de 2022 estarão abertas a 

partir do dia 07/10/2021. As rematrículas serão 100% on-line. Basta acessar, com o login e a senha, o 

Aplicativo do Colégio ou o Portal CSC através do site www.santaclarago.com.br e seguir o passo a passo 

indicado em Rematrícula. Para isso, o e-mail precisa estar atualizado no cadastro do Colégio. Qualquer 

dúvida ou dificuldade, favor entrar em contato com a Secretaria: 3233-9751 / 3233-9951 / 98304-0164 

(WhatsApp), das 7h às 17h30. Para matrícula de aluno novato, favor entrar em contato com Secretaria.   

Lembramos que até o dia 21/12/2021, para pagamento à vista, ofereceremos um desconto 

especial no valor da matrícula para 2022.       

Valores promocionais: 

- Educação Infantil------------------------------------------------------------- R$ 539,00 

- Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano-------------------------------------- R$ 714,00 

- Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano-------------------------------------- R$ 863,00 

- Ensino Médio: 1ª série------------------------------------------------------ R$ 898,00 

- Ensino Médio: 2ª e 3º série------------------------------------------------ R$ 937,00 

ATENÇÃO: até o dia 21/12/2021 serão asseguradas vagas para os alunos do Colégio. 

 

Que a exemplo de Santa Clara e São Francisco de Assis, sejamos instrumentos de Paz na 

construção do Bem. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. 

 

Cordialmente, 

Equipe Diretiva 

 

  

http://www.santaclarago.com.br/

