
 
  

 MATRÍCULAS 2021 
 Goiânia, 27 de outubro de 2020. 

 
“É necessário construir uma caminhada educacional que envolva a todos, a aldeia da educação.  

Procuremos encontrar soluções, iniciar sem medo processos de transformação e olhar para o futuro com esperança.” 

 (Papa Francisco, 2019 - Pacto Global pela Educação) 

 

Prezados Pais, Mães e/ou Responsáveis,  

Paz e Bem! 

“Até aqui nos tem ajudado o Senhor.” (1Sm 7,12). A presença constante de Deus nos conduzindo e 

iluminando, em cada passo, foi o que primeiramente nos trouxe até aqui. Já 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 e fortalece a nossa Fé e Esperança.  

 Foram incontáveis os desafios e provações pelas quais passamos, todos nós, escola, família, alunos. 

Porém, ainda maiores foram as graças, bênçãos e aprendizagens. Certamente estamos mais fortalecidos com 

cada oportunidade que tivemos de nos abrir para o novo, reinventar e recriar o ser escola, o ser família e a 

parceria que nos une.  

Estamos nos preparando para receber seus filhos e filhas em 2021, construindo as nossas ações sobre 

4 pilares: Acolhimento de todos os alunos e suas famílias, de forma próxima e dialogal; Pedagógico em vista 

de uma ação pedagógica robusta e atualizada, alinhada totalmente à BNCC, que considere o uso das 

tecnologias, as particularidades de cada aluno e em consonância  com as orientações dos órgãos oficiais de 

educação; Administrativo que tem a missão de avaliar, implementar e gerir as aquisições e/ou adequações 

estruturais necessárias; Operacional com a finalidade de implementar todos os  protocolos sanitários, de 

convivência e comportamento dentro do ambiente escolar, de acordo com as orientações dos órgãos oficiais de 

saúde.  

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 2021 estarão abertas a partir do 

dia 29/10/2020. As rematrículas serão 100% on-line. Basta acessar o Portal CSC com o seu login e senha, 

através do site do Colégio www.santaclarago.com.br e seguir o passo a passo indicado em rematrícula. Para 

isso o seu 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 08h às 17h. Para matrícula 

de aluno novato, favor entrar em contato com Secretaria.   

Lembramos que até o dia 22/12/2020, para pagamento à vista, ofereceremos um desconto 

especial no valor de matrícula para 2021.       

Valores promocionais: 

- Educação Infantil------------------------------------------------------------- R$ 519,00 

- Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano-------------------------------------- R$ 688,00 

- Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano-------------------------------------- R$ 831,00 

- Ensino Médio: 1ª série------------------------------------------------------ R$ 867,00 

- Ensino Médio: 2ª e 3º série------------------------------------------------ R$ 902,00 

ATENÇÃO: até o dia 22/12/2020 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/

