
 
 
 

Circular de Matrículas 2018 

Ribeirão Preto, 04 de setembro de 2017 

 
 

 

 

 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis 

 

Primeiramente, gostaríamos de agradecer-lhes pela parceria e confiança que depositaram e continuam 

depositando na proposta Pedagógico-Educacional-Pastoral, da nossa Casa de Educação. Agradecemos, 

antecipadamente, pela continuidade da parceria Família – Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. 

 

No contexto de previsão e planejamentos necessários às nossas Escolas e, também, às Famílias em geral, 

vimos trazer-lhes as ORIENTAÇÕES para o processo de MATRÍCULAS de seus filhos-nossos  queridos alunos, 

para o ano 2018 que já se anuncia. 

 

Colocamos no centro de nossas atenções seu filho, pessoa humana, rico de talentos a serem desenvolvidos. 

Estamos assim fidelizando o legado pedagógico de Dom Bosco e de Madre Mazzarello, fundadores da Família 

Salesiana, cujo estilo educativo, inspira-se nos valores humanistas cristãos e pauta-se no paradigma de educar 

pelo amor, visando à formação integral do educando.  

 

Para os educadores da RSB, a educação deve promover a autonomia do educando tanto nos seus aspectos 

intelectuais e cognitivos quanto de desenvolvimento afetivo, social e moral. Tudo isso nos leva a oferecer aos 

seus filhos, um lugar privilegiado de construção de conhecimento e partilha de 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 consecução de sempre maior qualidade 

educativa e, também, proposta de formação constante aos Professores/Educadores.  

 

Na certeza de que nossa Ação Educativa Salesiana é Obra de Deus, pedimos a Ele que nos abençoe nesta 

bonita missão educativa-evangelizadora.               

 

 

  Ir. Nilza Fátima de Moraes | Diretora Presidente 
Luciana Tomaz Marques Orsini  | Diretora Pedagógica 

 
 

1. PROCESSO DE MATRÍCULA ON-LINE | 2018 – A PARTIR 04/10/2017 
 

 Acessar o site: www.auxiliadora.com.br na área restrita, logar com o número CPF e a senha; 

 Atualizar e/ou confirmar dados da Ficha Cadastral; 

 O responsável financeiro deverá ler e aceitar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2018; 

 Após o aceite, serão disponibilizados para impressão os documentos abaixo que deverão ser entregues 
na Secretaria do Colégio até o dia 06/11/2017. 

 
 Requerimento de Matrícula com a opção do plano de pagamento;  
 Ficha de Instruções e Recomendações; 
 Termo de Responsabilidade para Educação Física; 
 Ficha de Laboratório; (6º ano à 3ª série do Ensino Médio). 

 



Comunicamos que, apenas lhes serão asseguradas as vagas mediante o cumprimento dos prazos de matrículas 
indicados nesta circular. Portanto, solicitamos que atentem às datas que serão pontualmente respeitadas pelo 
Colégio, em vista da organização das classes para o ano letivo/2018.  
 
Obs.: A matrícula realizada até o dia 30/10/2017 receberá uma camiseta do uniforme. 
Devido à demanda de novos alunos, após o dia 07/11/2017 as vagas não requeridas serão disponibilizadas. 
 
 
2. ALUNOS NOVOS 
 
Agende sua visita pelo telefone: (16) 4009-9999 ou na Secretaria do Colégio, das 7h30 às 17h00 ou por meio do 
e-mail: secretaria@auxiliadora.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 2017. 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; 

 Certidão de Nascimento/ CPF do aluno;* RG obrigatório a partir do 8 º ano. 

 RG e CPF do pai, mãe e responsável financeiro; 

 Comprovante de endereço (água, luz ou telefone – com CEP); 

 Carta de adimplência (comprovante de quitação dos débitos com a escola anterior); 
 
 
3.  LIVROS DIDÁTICOS - RSB 
 
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 30/11/2017.  
 
 
4.  MATERIAIS ESCOLARES 
 
A lista de material escolar estará disponível no site a partir do dia 20/11/2017. 
 
 
5.  UNIFORMES 
 
O uniforme escolar da Rede Salesiana de Escolas – Colégio Auxiliadora é de uso obrigatório, não sendo 
permitido similares e ou modificações. 
 
Estabelecimento autorizado: 
Rib Silk. Endereço: Av. Cel. Quito Junqueira, 599 - Campos Elíseos, Ribeirão Preto.  
Telefone: (16) 2138-8000 
 
 
6.  TRANSPORTE ESCOLAR 
 
Conforme a CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2018, “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 
 
Alunos da Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental I podem optar pelo Período Integral. Cada faixa 
etária terá seu acompanhamento Educacional e Pedagógico específico. 
 



8. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES: 
 

  TURMAS INVESTIMENTO     
Fevereiro a Junho  

 Agosto a  Dezembro/2018 
Treino de Vôlei 6° ano ao Ensino Médio Gratuito 

Treino de Handball 6° ano ao Ensino Médio Gratuito 

Treino Futsal 
 

6º ano ao Ensino Médio  
Gratuito 

 Escolinha de Futsal 1° ao 5° ano R$110,00 2x por semana 

 Iniciação Esportiva 2° ao 5° ano Gratuito 

Balé 1º ao 9° ano R$110,00 2x por semana 

Jazz 3° ao 9° ano R$ 110,00 2x por semana 

Sapateado 1° ao 9° ano R$ 90,00 1x por semana 

Teatro 7º ano ao Ensino Médio Gratuito 

 
 
 
Para melhor organização das escolinhas de esportes, faremos as inscrições para as modalidades na 
rematrícula. 
As modalidades oferecidas serão: BALÉ, JAZZ, SAPATEADO E FUTSAL, para ambos os sexos. 
As inscrições deverão ser efetuadas mediante o preenchimento da autorização no final  desta circular e entregue 
na secretaria juntamente com a rematrícula.  Iniciaremos as atividades no dia 01 de fevereiro de 2018. 
 
O pagamento será realizado por meio de boletos que estarão disponíveis no site do colégio com vencimento 
para o dia 15 de cada mês (de fevereiro a  junho;   de agosto a  novembro).  
O investimento será de R$90,00 (para uma aula semanal de sapateado) e R$110,00 (para duas aulas semanais: 
futsal/jazz/balé)  
 
Obs: A formação de turma está condicionada à adesão mínima de 10 alunos, matriculados na secretaria, até o 
dia 25/01/2018. 


