
   
                                          

 

 
EDITAL DE MATRÍCULAS PARA 2022 

 
 
O COLÉGIO MADRE TERESA MICHEL, devidamente inscrito no CNPJ nº 83.665.935/0001-14, com sede na Rua Joaquim Nabuco, 1015, CEP 88803-000, Criciúma/SC, informa, pelo presente EDITAL 
que ABRE MATRÍCULAS para o ano letivo de 2022 na Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio, de acordo com as normas abaixo estabelecidas: 
 

1. DO PROCEDIMENTO DE MATRÍCULA 

1.1 ALUNOS VETERANOS: 

Período De 27 de Setembro a 01 de outubro de 2021 

Local Rematrícula integralmente online pelo portal da escola: 

www.colegiomichel.com.br/gennera 

Documentação 1. Cópia do Comprovante de Residência atualizado (água, luz ou 
telefone), em caso de mudança de endereço; 

2. Cópia do documento Oficial de Guarda do aluno (atualizado), se 
for o caso; 

3. Cópia da Carteira de Identidade e CPF dos contratantes, caso os 
responsáveis não sejam os pais. 

4. Cópia da carteira de vacinação (atualizado). 
 

Obs. Caso haja alteração nestes itens, trazer os documentos acima até 
o dia 10 dezembro na secretaria da escola. 

 

ATENÇÃO: 
a) Após o dia 01/10/2021 a vaga não estará mais garantida, estando, a matrícula, sujeita a 

existência de vagas remanescentes. 

b) O pedido de rematrícula online só é finalizado quando clicado no campo “CONFIRMAR 

MATRÍCULA”; 

c) A matrícula online deverá ser realizada pelo mesmo RESPONSÁVEL FINANCEIRO de 

2021; 

d) Para liberação ao sistema de rematrícula é necessário estar ADIMPLENTE com a 

ESCOLA; 

        d.1) Responsável de alunos com pendências financeiras deverão procurar o Setor de 

contas a receber da escola; 

e) O requerimento de matrícula somente será deferido se forem cumpridos TODOS os 

procedimentos de matrícula: formalização do requerimento, entrega de todos os 

documentos listados, pagamento da taxa de matrícula e quitação de parcelas do ano 

de 2021. 

f) A matrícula online é APENAS PARA O PERÍODO REGULAR! Para matrícula do horário de 

contraturno (PERÍODO INTEGRAL), o interessado deverá procurar, a SECRETARIA da 

escola a partir do dia 06 de outubro. 

 

1.2 ALUNOS NOVOS: 

Período De 06 a 15 de outubro de 2021. 

Local Sala de matrículas na sede da escola. 

Horários Das 7:30h às 18:00h (sem fechar ao meio dia). 

Documentação Para entrega no dia da matrícula: 
a) Uma foto ¾ recente do aluno; 
b) Cópia da certidão de nascimento do aluno; 
c) Cópia do CPF e Carteira de Identidade do aluno;  
d) Atestado de frequência da escola de origem; 
e) Comprovante de quitação financeira da escola de origem (escola 
privada); 
f) Histórico escolar; 
g) Parecer descritivo da escola para 1º ano do Ensino Fundamental; 
h) Cópia da carteira de vacinação (página do carimbo e do nome); 
i) Cópia da carteira de identidade do pai e da mãe ou responsáveis; 
j) Cópia do CPF do pai e da mãe ou responsáveis; 
k) Cópia do comprovante de residência; 
l) Documento oficial de guarda (atualizado); 

 

ATENÇÃO: 
a) Os documentos acima deverão ser entregues na ordem listada; 

b) A falta de qualquer documento inviabiliza a realização da matrícula. 
 

2. DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS 

Educação Infantil: 190 vagas  
Ensino Fundamental Anos Iniciais: 450 vagas 
Ensino Fundamental Anos Finais: 350 vagas 
Ensino Médio: 180 vagas 
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3. DOS VALORES DA ANUIDADE ESCOLAR 

 

ATENÇÃO: 

a) Os valores acima correspondem à anuidade do PERÍODO REGULAR DE ENSINO; 
b) O valor da anuidade será dividido em 12 (doze) parcelas. A primeira correspondente 

ao valor da Matrícula Regular ou Integral e poderá ser parcelada em 2x se efetuada 
até dia 19 de outubro, com data de vencimento para os dias 20 de outubro e 20 de 
novembro, após este prazo não será permitido o parcelamento da matrícula. 

c) A vaga será garantida mediante o pagamento integral da matrícula, bem o 
cumprimento dos procedimentos previstos neste edital; 

 

4. DO MATERIAL DIDÁTICO DE USO INDIVIDUAL 
 

O Colégio utilizará os seguintes materiais didáticos de uso individual: 
 

NÍVEL DE ENSINO MATERIAL DIDÁTICO 

Educação Infantil  LIV - Projeto sócio-emocional da Editora Eleva. 

Ensino Fundamental Séries 
iniciais e finais 

PH do Sistema de Ensino SOMOS EDUCAÇÃO e 
Crescer com Alegria e FÉ da Editora FTD. 

Ensino Médio PH do Sistema de Ensino SOMOS EDUCAÇÃO. 

 
ATENÇÃO: 

a) A comercialização dos materiais didáticos será indicada, posteriormente, na LISTA 
DE MATERIAIS 2022; 

b) O valor do material didático NÃO está incluso no valor da anuidade; 
c) É proibida a reprodução (fotocópia) ou reutilização do material de anos anteriores, 

sob pena de infração legal e contratual. 
 

5. DATA DE INÍCIO E HORÁRIOS DAS AULAS 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 02/02/2022 (4ª feira): Entrega dos materiais para todas as turmas da Educação 
Infantil regular e Período Integral (Local: hall de entrada, SOMENTE das 8h às 11h);  

 03 e 04/02/2022 (5ª feira):  Período de Adaptação: Será dividido em dois -  para 
as turmas de Maternal 1 (1 a 2 anos), Maternal 2 (2 a 3 anos) e Maternal 3 (3 a 4 
anos) da Educação Infantil (1º grupo das 13:20h às 15h); ( 2ºgrupo das 15:30 às 
17h); 

 07/02/2022 (2ª feira): Início do período Integral (das 07:10h às 18:30h). 
Início das aulas para as turmas de Jardim 4 (4 a 5 anos) e Jardim 5 (5 a 6 anos), das 
13:20h às 17:20h 
 
OBS.: Os grupos serão formados posteriormente e informado aos pais. 

 
ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS (1º ao 5º ano): 

 07/02/2022 (2ª feira) : Início das aulas regular (das 13:20h às 17:20h)  e Período 
Integral  (das 7:10h ás 18:30h). 

 
ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS (6º ao 9º ano): 

 07/02/2022 (2ª feira) : Início das aulas das 7:20h às 11:50h. 
  
ENSINO MÉDIO 

 07/02/2022 (2ª feira) : Início das aulas das 7:20h às 11:50h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. DAS ATIVIDADES EXTRAS OFERTADAS 

6.1 PERÍODO DE INTEGRAL 

O Colégio Michel disponibiliza o serviço de “Período Integral” para os estudantes da 
Educação Infantil (Maternal 2 ao Jardim 5) e Ensino Fundamental Séries Iniciais (1º ao 5º 
ano), COM NÚMERO LIMITADO DE VAGAS.  
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Séries 
Valor da 

mensalidade 
Valor da 

anuidade 

Educação Infantil 12 x R$ 859,00  R$ 10.308,00 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) 12 x R$ 848,00 R$ 10.176,00 

Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) 12 x R$ 928,00 R$ 11.136,00 

Ensino Médio (1º e 2º ano) 12 x R$ 1.047,00 R$ 12.564,00 

Ensino Médio (3º ano) 12 x R$ 1.220,00 R$ 14.640,00 

CARGA HORÁRIA – ENSINO MÉDIO 

1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 

Período Matutino: 
30 aulas 

Período Matutino: 
30 aulas 

Período Matutino: 
30 aulas 

Período Vespertino: 
04 aulas – Itinerários 
Formativos (2ª feira) 
04 aulas –Aplicação de 
Provas e Simulados (5ª 
feira) 

 

Período Vespertino: 
02 Aulas – Itinerários 
Formativos (2ª feira) 
04 Aulas –Aplicação de 
Provas e Simulados (5ª 
feira) 

 

Período Vespertino: 
02 aulas – Itinerários 
Formativos (2ª feira) 
06 aulas – Disciplinas 
Curriculares (3ª feira) 
04 aulas –Aplicação de 
Provas e Simulados (5ª 
feira) 

 



   
                                          
A contratação desse serviço específico segue a mesma programação do período regular 
conforme consta no item 3 deste edital e deverá ser efetuada na escola a partir de 06/10/2021. 
 

a) Todo material do Período Integral deverá ser separado do material do Período 
Vespertino em duas sacolas/caixas distintas; 

b) A escola disponibilizará para 2022: 40 vagas para a Educação Infantil e 40 vagas 
Integral Fundamental Séries Iniciais; 

c) O horário das aulas para os alunos que optam pelo serviço em período integral será 
entre 7:10h às 18:30h; 

d) O valor do serviço está indicado na tabela abaixo: 
 

 
e) Para o Período Integral é necessário a contratação de planos de alimentação, 

conforme indicados na tabela abaixo:  
 

 
 

6.2 HORÁRIO EXTRACLASSE 

A Escola disponibilizará um serviço adicional para os alunos da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental Séries Iniciais que precisarem permanecer no colégio até as 18:30h. Este 
serviço deverá ser contratado na Secretaria Escolar a partir do mês de fevereiro do ano letivo 
de 2022. 
 
 
 
 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
7.1 SEGURO ACIDENTES PESSOAIS - Os alunos matriculados para o ano letivo de 2022 estão segurados 
até 31/12/2022. 
 

7.2 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: Os interessados declaram ter ciência de que os dados 

pessoais a serem coletados, os quais estão indicados nesse edital de matrícula servem, 
exclusivamente, para possibilitar a prestação dos serviços educacionais, bem como para 
cumprimento de obrigações legais e regulatórias, e serão tratados em conformidade com o 
disposto na Política de Privacidade da Instituição disponível no site eletrônico da ESCOLA, 
bem como na Lei 13.709/2018”. 
 
7.3 PARTE INTEGRANTE: O presente edital faz parte integrante do contrato de prestação de serviços, 
cuja minuta proposta encontra-se disponível para consulta na Instituição, bem como, no Registro de 
Título e Documentos de Criciúma. 
 
 
 
Criciúma, 17 de setembro de 2021. 
Direção Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
www.colegiomichel.com.br              
Telefone para contato: (48) 3433.1391 
Instagram: @colégiomichel 
Facebook: www.facebook.com/colegiomichel 

Anos Integrais 
Valor do contraturno 

(Matutino) 
Valor do turno regular 

(Vespertino) 
Total da 

Mensalidade 

Educação Infantil R$ 406,00 R$ 859,00 R$ 1.265,00 

Ensino Fundamental 
(1º ao 5º ano)  

R$ 665,00 R$ 848,00 R$ 1.513,00 

 Alimentação 
Integral 

Alimentação Integral I ou II Alimentação 
Integral III 

Educação Infantil R$ 617,40 R$ 521,80 R$ 455,40 

Ens. Fundamental  
(1º ao 5º ano) 

R$ 689,00 R$ 593,00 R$ 519,00 

Descrição da 
alimentação 

4 refeições:  
 Café 
 Almoço 
 Lanche da tarde  
 Janta. 

3 Refeições: 
 Almoço 
 Lanche 

da tarde 
 Janta   

3 refeições:  
 Café 
 Almoço 
 Lanche da 

Tarde. 

2 refeições:  
 Almoço 
 Lanche Da 

Tarde 
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“Amai, amai, amai, ide a Ele com confiança” 
Madre Teresa Michel 


