
 
  ANUIDADE 2022 

Goiânia, 06 de outubro de 2021. 
 

“A educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas.  Pessoas transformam o mundo.”  

(Paulo Freire – Centenário de seu nascimento 1921-2021) 

  

Prezados Pais, Mães e/ou Responsáveis, Paz e Bem!  

 Pela graça do Senhor Deus e sob proteção de Santa Clara, nos aproximamos da conclusão de 

mais um ano letivo.   

Louvamos a Deus pela vida dos que fazem parte da nossa Comunidade Educativa. Gratidão a 

todos!  Com os corações agradecidos, alegres e confiantes, caminhamos rumo ao Centenário do nosso 

Colégio em 2022.   

Vimos pela presente, fixar as condições do Contrato de Adesão objetivando a prestação de 

Serviços Educacionais, conforme a filosofia e os objetivos do Colégio. 

 A anuidade de 2022 foi fixada com base na planilha de custos e será cobrada em 12 (doze) 

parcelas iguais (janeiro a dezembro), as quais terão seu vencimento no último dia de cada mês. 

 Aos interessados pelo Período Complementar (Educação Infantil e Ensino Fundamental 1º ao 5º 

ano), solicitamos que entrem em contato com a Secretaria do Colégio.  

 Os valores para 2022, para os diversos cursos, estão assim fixados: 

CURSOS ANUIDADE – R$ PARCELAS 

(JANEIRO A DEZEMBRO) – R$ 

Educação Infantil R$ 7.092,00 R$ 591,00 

Ensino Fundamental I: 1º ao 5º ano R$ 9.336,00 R$ 778,00 

Ensino Fundamental II: 6º ao 9º ano R$ 11.088,00 R$ 924,00 

Ensino Médio: 1ª série R$ 11.736,00 R$ 978,00 

Ensino Médio: 2ª e 3ª série R$ 12.192,00 R$ 1.016,00 

O REQUERIMENTO DA MATRÍCULA somente será encaminhado para deferimento da Diretora 

após certificação de que o contratante está quite com suas obrigações financeiras (parcelas anteriores), 

ficando a validade contratual condicionada ao cumprimento dessas obrigações. 

Esta circular é parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais para o ano 

letivo de 2022. 

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.  

 Informamos que até o dia 21/12/2021 as vagas para os alunos do Colégio serão asseguradas.   

Repletos de gratidão e alegria, os aguardamos para a renovação da matrícula, da parceria e do 

vínculo família e escola, a fim de continuar educando, instruindo e evangelizando seu (a) filho (a) para a 

Paz e o Bem! Que estejamos todos juntos em 2022, celebrando o Ano Centenário Colégio Santa Clara. 

 

Atenciosamente, 

  

 Equipe Diretiva 

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

