CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
RECONHECIDO PELO CEE-PA PELA RESOLUÇÃO Nº 085 DE 30/01/2014

INFORMATIVO
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
Estamos chegando ao final do ano letivo de 2019. E, neste momento, queremos
lembrar alguns assuntos e informar as novidades para 2020.

APROVAÇÃO
Para ser aprovado, o aluno precisa obter um rendimento, no mínimo, regular nas
avaliações por disciplina, ou seja, o conceito “D” em verificação final, correspondente à
média dos conceitos nos quatro períodos incluindo os conceitos de recuperação de cada
período.

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
Para iniciar o processo de renovação para matrícula de 2020 do aluno do Colégio Dom
Amando, o responsável receberá um CARNÊ DE ANTECIPAÇÃO DE ANUIDADE (dividido
em três parcelas) com vencimentos para 21 de outubro, 20 de novembro e 20 de dezembro
de 2019. No dia 13 de dezembro, na entrega de boletins com o resultado final, o
responsável receberá o KIT DE MATRÍCULA 2020, no qual constarão todas as informações
e procedimentos para sua efetivação.
O valor da ANTECIPAÇÃO DA ANUIDADE por segmento será dividido da seguinte forma:
3 vezes de R$257,51 para Ed. Infantil e; 3 vezes de R$261,90 para o Fundamental
I; 3 vezes de R$283,69 para o Ensino Fundamental II (até o 8º ano); 3 vezes de
R$303,84 para o 9º ano do Ensino Fundamental II; 3 vezes de R$401,63 para as
1ª e 2ª Séries do Ensino Médio; e 3 vezes de R$445,53 para a 3ª Série do Ensino
Médio.
Lembramos, ainda, que terminado o período de renovação de matrícula – 30 de outubro
de 2019 a 10 de janeiro de 2020, as vagas não preenchidas pelos alunos do CDA serão
ofertadas aos alunos novatos. Devemos recordar também que, para renovar a matrícula,
os responsáveis deverão estar ADIMPLENTES com o Colégio.
As condições para a Matrícula 2020 estão disponíveis na secretaria do colégio.

EDUCAÇÃO INFANTIL – AMANDINHO
Vale ressaltar que em 2019, a Educação Infantil e “Amandinho” foram só sucesso
nas matrículas. E diante disto, solicitamos que sejam feitas antecipadas na secretaria,
pois temos poucas vagas, na faixa etária de 3 a 5 anos completos ou a completar até 30
de maio do ano de 2020, para os que sonham em estar aqui conosco, vivenciando uma
EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA. A preferência será para os irmãos de nossos alunos, iremos
iniciar a matrícula nesta faixa etária no dia 21/10/19.

MATERIAL DIDÁTICO
Para este ano letivo de 2020, continuaremos adotando o sistema de livros didáticos ARI
DE SÁ (SAS), um método eficiente para aprendizagem e um conteúdo mais adequado para
nossa região, assim como às necessidades dos vestibulandos.
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UNIFORME ESCOLAR
O uniforme oficial do Colégio não sofrerá mudanças, a blusa oficial e o uniforme de
educação física.
A calça comprida deve ser tradicional (não é permitida cintura baixa) e o comprimento da
blusa é abaixo da linha do quadril. Os sapatos são pretos. Só será permitido o uso de
“tênis”, totalmente pretos e meias brancas.
Os alunos do Amandinho podem usar bermuda na cor cáqui, na altura do joelho.
Desde o primeiro dia de aula é obrigatório o uso de UNIFORME COMPLETO.

MATRÍCULA PARA ALUNOS NOVATOS
Para efetuar a matrícula do aluno que ainda não estuda no CDA, O RESPONSÁVEL
DEVERÁ COMPARECER À SECRETARIA DO COLÉGIO A PARTIR DO DIA 21 DE
OUTUBRO DE 2019, COM OS DOCUMENTOS:
a) Histórico escolar de origem;
b) Ficha financeira de origem, se egresso de escola particular;
c) Cópia: comprovante de residência; certidão de nascimento; Cartão SUS e CPF e se
maior, RG, título de eleitor e Certificado de Reservista para os rapazes;
d) 3 (três) fotos 3x4 (recentes);
e) Atestado médico comprovando, se for o caso, a inaptidão do aluno à pratica de
educação física;
f) Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental, devidamente registrado pela Escola
de origem;
Retornar à Secretaria do Colégio, para efetivar a matrícula, trazendo os seguintes
documentos:
a) Comprovante do pagamento de antecipação de anuidade, autenticado pelo banco;
b) Contrato Assinado pelo responsável financeiro do aluno.

HORÁRIO DE EXPEDIENTE
A partir do dia 9 de dezembro de 2018, o expediente externo do CDA será de 8h às 18h
de 2ª a 6ª feira. O Colégio não funcionará nos dias 24 e 25/12/19 e dia 31/01 /19
01/01/20. Maiores informações pelos telefones: (93)2101-2085

INÍCIO DO ANO LETIVO 2020
O próximo ano letivo terá início em 13 de janeiro de 2020.

A Direção.
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