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Circular de Matrículas 2017 

São Paulo, 26 de setembro de 2016 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis 

0 final do ano se aproxima e, nosso olhar já se volta para as importantes decisões que devemos tomar, 
como Casa de Educação, sobre as Orientações relativas à matricula dos seus filhos, nossos queridos 
alunos, para 2017. 

Primeiramente, queremos agradecer a confiança que depositaram e depositam em nossa Proposta 
Pedagógica Pastoral e, desejar que possamos dar continuidade à nossa parceria Família - Escola, 
colocando no centro de nossas atenções seu filho, pessoa humana, que possui talentos a serem 
desenvolvidos. 

Recordamos, que os princípios que fundamentam o nosso Projeto Educativo fazem do Instituto Madre 
Mazzarello uma Casa de Educação e Evangelização, um espaço para aprender a aprender, aprender a 
fazer, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a crer. 

Tudo isso nos leva a oferecer aos seus filhos, um lugar privilegiado de comunicação de ideias e ideais, de 
reflexão e ação, de solidariedade e respeito às diferenças. Desse modo, a organização, a metodologia de 
trabalho, os referenciais teóricos, os recursos didáticos e tecnológicos são instrumentos para a nossa 
qualidade educativa e proposta de formação constante aos Professores/Educadores. 

Renovamos o agradecimento pela confiança em nossa Proposta Pedagógicas Pastoral. Deus nos 
abençoe nesta bonita missão educativa-evangelizadora. 

Ir. Lucia Maistro \ Diretora Presidente  

Bernadete Vilella Castro \ Diretora Pedagogica 

1. PROCESSO DE MATRICULA ONLINE | 2017 - A PARTIR DO DIA 17/10/2016 

• Acessar o site www.mazzarello.com.br - clique no 
• Entrar na área SAF. Logar com o numero do CPF e senha do responsável financeiro 
• Acessar o icone REMATRICULA 
• Atualizar dados e/ou confirmar dados da Ficha Cadastral 
• Imprimir uma via de cada documento abaixo solicitado: 

 Requerimento de Matrícula (assinado pelo responsável financeiro e responsável 
pedagógico);  

 Ficha de Instruções e Recomendações;  
  Termo de Responsabilidade para Educação Física;  
  Ficha de Laboratório; (69 ano à 33 serie do Ensino Médio); 

http://www.mazzarello.com.br/


Todos os itens acima relacionados devem ser preenchidos, assinados pelos responsáveis e entregues na 
Secretarla, até o dia  25/11/2016. 
Nao é necessária a impressão do Contrato de Serviços. O mesmo deverá ser lido e acolhido, através do 
site. 
A vaga será garantida para aqueles  que se manifestarem até o dia 25/11/2016, e que não tenham 
pendencias junto ao Colégio. Devido à demanda de novos alunos, após o dia 28/11/2016, as vagas não 
requeridas serão disponibilizadas. 

A efetivacáo da Matrícula dar-se-á somente após a entrega dos documentos na Secretaria Escolar e o 
DEFERIMENTO DA DIRECÃO. 

2-ALUNOS NOVOS 

Agende sua visita pelo telefone (11) 2971-4700, na Secretaria do Colégio, das 8h as 16h, ou pelo e-mail: 
secretaria1@mazzarello.com.br 

Os alunos para a Educação Infantil participarão de vivências lúdicas, monitoradas pela Equipe 
Pedagógica. 
Os alunos para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio farão uma Avaliação Diagnóstica 
correspondente ao ano/série que estão cursando em 2016. A devolutiva será dada pela Coordenação 
Pedagógica. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA: (cópia simples acompanhada do original) 

• Boletim Escolar atualizado; 
• Declaração de Escolaridade ou Transferência e tão logo, Histórico Escolar (Fundamental e Médio); 
• Certidão de Nascimento/CPF do aluno; * RG obrigatório a partir do 8 9 ano; 
• RG e CPF do pai, mãe e responsável financeiro; 
• Comprovante de endereço (água, luz ou telefone - com CEP); 
• Carta de adimpléncia (comprovante de quitação dos débitos com a escola anterior); 
• Cópia da cartelra de vacinação (somente alunos da Educação Infantil). 

3. LIVROS DIDÁTICOS-RSE 

O Material Didático da Rede Salesiana de Escolas é utilizado por todos os alunos da Educação Infantil ao 
Ensino Médio. O processo de compra estará disponível no site da Escola a partir do dia 20/11/2016. 

4. MATERIAIS ESCOLARES 

A lista de material escolar estará disponível no site, a partir do dia 21/11/2016 

5. UNIFORME 

O uniforme completo é de uso obrigatório e deverá ser usado desde o primeiro dia letivo, inclusive 
quando o aluno vier à escola para atividades extraclasse, no período oposto ao das próprias aulas. 

Locáis para aquisição do uniforme: 
Kolegiu's Uniformes, R. Dom Henrique Mourao, 22- Fone: 2950-4237  
Marli Uniformes, R. Conselheiro Moreira de Barros, 1104- Fone: 2959-3660  

Uniform System, Rúa Conselheiro Moreira de Barros, 931- Fone: 2976-9383 

6. TRANSPORTE ESCOLAR: 

Conforme a CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2017, 

mailto:secretaria1@mazzarello.com.br


"O COLÉGIO declara para todos os fins de direito, que não mantém qualquer serviço de transporte de 
alunos. Portanto, fica cientificado o (a) CONTRATANTE, que o COLÉGIO não tem qualquer 
responsabilidade pelo meio de transporte adotado por seus ALUNOS, bem como, não assume qualquer 
responsabilidade nesse sentido". 
 
7. PERÍODO INTEGRAL (Educação Infantil ao 59 ano do Ensino Fundamental I) 

Tem como objetivo socializar e desenvolver potencialidades e habilidades essenciais de acordo com 
cada faixa etária. Com a orientação e acompanhamento dos nossos profissionais e espaços 
especialmente organizados e diversificados, nossa rotina inclui desenvolvimento de projetos, realização 
de tarefas e estudos dirigidos, atividades lúdicas, horário para as refeições e descanso. 
As atividades preparadas visam ampliar os conceltos de cidadania, meio ambiente, sustentabilidade e 
relações interpessoais. 

Horário: das 7h as 13h | Períodos de funcionamento: de 16/01/2017 a 29/06/2017 e 01/08/2017 a 
15/12/2017. Curso de Férias: de 17 a 31/07/2017 
Refeições e lanches serão tratados diretamente na Cantina Escolar. 

8. NOVIDADE - PERÍODO INTEGRAL (do 69 ao 99 ano do Ensino Fundamental) 

Horário: das 12h30 as 17h30. 
Objetivos: - Realizar as tarefas do período regular; - Incentivar a cultura do estudo; - Valorizar e 
aprender a sistematizar o próprio tempo; - Aprimorar a capacidade inter-relacional; - Estimular a prática 
de uma vida saudável por meio de atividades esportivas, lazer e uma alimentação saudável e 
balanceada, orientada por nutricionista; - Exercitar o protagonismo e a cidadania; - Encorajar atitudes de 
responsabilidade ambiental e político-social. 
Refeições e lanches serão tratados diretamente na Cantina Escolar. Demais informações, naTesouraria. 
 


