
 

 
 
 

 

 

 

São Paulo, 17 de outubro de 2019. 
 
 

CIRCULAR DE MATRÍCULA – ANO 2020 
 

PREZADOS SENHORES PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 

O Colégio Nossa Senhora do Sagrado Coração declara o início do período de Rematrícula e Novas 
Matrículas de 2020; com gratidão, reafirmamos a grande satisfação em tê-los como membros integrantes da 
comunidade educativa, convidando-os para um ano novo. 
 

Agradecemos a confiança e o comprometimento, demonstrados em todas as ocasiões e eventos 
programados pelo Colégio. Asseguramo-lhes o empenho constante de toda Equipe Pedagógica e 
Administrativa em oferecer um atendimento personalizado e de qualidade a cada família que procura e 
acredita em nosso trabalho. 

 

O Colégio, conectado com as exigências educacionais do nosso tempo e sempre focado no processo 
educativo dos seus filhos, reafirma seu compromisso com uma educação acadêmica e cristã, que fideliza a 
formação integral, pautada em valores certamente compartilhados pelos senhores, ou seja, a formação de 
cidadãos reflexivos, autônomos, éticos, criativos, solidários e socialmente responsáveis. 

 

Orgulhosos em carregar a marca: Sagrado – “Educação se faz com o Coração”, cuja prática educativa 
se expressa na capacidade de integrar à dinâmica do crescimento da pessoa, o aprender a ser e fazer, 
defendemos os valores do respeito mútuo e das relações interpessoais, firmadas no diálogo, na diversidade, 
na tolerância e na ética. 

 

Nosso Colégio é referência em valores e sabe que, ser competente na formação implica, sobretudo 
em ser altamente forte nos seus resultados. Isso exige dedicação, atenção e grandes expectativas de 
aprendizagem, focadas no aluno e no seu sucesso, que é o fator comum e determinante para a consolidação 
da parceria entre família e escola, já existente entre nós. 

 

Seguem abaixo, informações importantes para a renovação contratual. 
  

1. DATAS PARA RENOVAÇÃO 
 

Do Berçário ao Ensino Médio: De 21/10/19 até 10/01/2020 
 

1.1- Rematrícula Online: no Portal do Responsável Financeiro está disponível o Contrato de 
Rematrícula 2020 (endereço de acesso na internet: https://sagrado-
responsavel.phidelis.com.br/).  Por favor, atualizar seu endereço, e-mail e número de telefone 
celular. Imprima e entregue na secretaria do Colégio, juntamente ao comprovante de depósito 
da 1ª Parcela 2020. 

  

1.2- O Contrato de Prestação de Serviço Educacional, será encaminhado para exame e deferimento 
da Direção, após devidamente preenchido pelo CONTRATANTE e após certificação pela 
tesouraria de que o CONTRATANTE esteja quite com suas obrigações financeiras, decorrentes de 
prestações anteriores, bem como, em relação as que advêm do contrato 2019. 

 

1.3- Os pais que estiverem inadimplentes deverão procurar a Tesouraria do Colégio para acerto das  
pendências. 

 

1.4- Favor observar os prazos para matrícula. Após as datas estipuladas não garantimos a vaga do(a) 
seu(sua) filho(a). 

 

                          COLÉGIO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO 
ENTIDADE MANTENEDORA: Sociedade das Filhas de N. Senhora do Sagrado Coração 

CNPJ: 60.470.960/0002-28 / Fone: (11) 2783-5756 / Cel: (11) 95215-0747 
CEP: 03364-010 / Rua: Planalto, 15B – Vila Formosa – São Paulo - SP  

Autorização de Funcionamento: Resolução n.º 1625 de 22/02/49 
Reconhecimento: COGSP – DOE de 06/03/80 

Diretoria de Ensino – D. E. – Leste 5 
 

https://sagrado-responsavel.phidelis.com.br/
https://sagrado-responsavel.phidelis.com.br/


 

2. VALORES DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE/2020: 
 

Favor apresentar o comprovante de depósito da primeira parcela da anuidade na tesouraria do 
Colégio, de acordo com a opção abaixo: 

 
 

 

 

2.1- Dados para o depósito/doc. da 1ª parcela da anuidade 2020:  
- Banco Santander – Agência 4631 – C/C 13002528-7  

Favorecido: Sociedade das Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração  
CNPJ 60.470.960/0002-28 
 

2.2- As parcelas de fevereiro a dezembro 2020 deverão ser pagas somente através de boletos 
bancários. 
 

3.  PARCERIA:  
 

Visando proporciar maior segurança, comodidade, e praticidade aos nossos alunos, firmamos 
parceria com a Global Box, empresa especializada em gerenciamento e aluguel de armários escolares, 
para oferecer um espaço organizado, de empório de livros e materiais escolares.  

Desse modo, cada aluno poderá adquirir o seu armário com cadeado.  
Informamos ainda, que há uma anuidade (taxa única) válida para utilização do armário, durante 

todo o ano letivo 2020. 
 

4.  EXTRACURRICULAR: 
 

Teatro, Desenho, Futsal, Taekwondo, Ginástica Rítmica, Ballet – Baby Class, Brincadeira de 
Capoeira e Natação. 
 

5. PASTORAL: 
 

Preparação para Primeira Eucaristia (adolescente), Preparação para Crisma, Infância Missionária e 
Liderança Jovem. 

 

6.  ATENDIMENTO DA SECRETARIA: 
Horário: de 2ª a 6ª feira: das 7h às 17h30min   
Recesso: de 23/12/2019 a 03/01/2020  
Retorno: 06/01/2020 (segunda-feira) 
 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, dúvidas e observações que julgarem 
importantes e/ou necessários.  

Antecipadamente, agradecemos pela confiança depositada no Colégio e pelo vínculo de 
responsabilidade que assumimos pela formação integral do(a) seu(a) filho(a), uma vez que, Educação é 
uma relação de confiança entre Família e Escola. Boas experiências ficam para sempre! 

Que o Cristo Jesus e a Senhora do Sagrado Coração, a intercessora do Colégio, os abençoem com 
prosperidade em todas as áreas de suas vidas.  

Cordialmente, 
Ir. Luci Jane Pontes Pereira, fdnsc 

CURSOS 

Valores com desconto 
De 21/10 a 13/12/2019 

    Após 16/12/19 
   Valor integral 

Berçário (06 horas) R$ 1.050,00 R$ 1.115,00 

Berçário (09 horas) R$ 1.575,00 R$ 1.673,00 

Berçário (12 horas) R$ 2.100,00 R$ 2.230,00 

Educ.Inf.: (Mat. II  ao 2º Per.) R$     998,00 R$ 1.060,00 

Ens. Fundamental  (1º ano) R$ 1.130,00 R$ 1.295,00 

Ens. Fundamental  (2º ao 5º ano) R$ 1.370,00 R$ 1.452,00 

Ens. Fundamental (6º ao 9º ano) R$ 1.425,00 R$ 1.510,00 

Ensino Médio (1º ao 3º ano) R$ 1.510,00 R$ 1.600,00 


