INFORMATIVO DE MATRÍCULAS – 2018
Na imagem de Nossa Senhora Aparecida
“há algo de perene para se aprender,
Deus ofereceu ao Brasil a sua própria Mãe.”
(Papa Francisco)
Senhores Responsáveis,

Caminhamos já adiantados em nosso calendário letivo, um ano marcado por importantes
reflexões. A Campanha da Fraternidade deste ano lembrou-nos a ecologia, com o objetivo de despertar
a necessidade de cuidar do planeta. “Cultivar e guardar a criação”, foi a tônica trazida pelo Papa
Francisco na encíclica sobre o meio ambiente e a ecologia: “Que tipo de mundo queremos deixar a
quem vai nos suceder, às crianças que estão a crescer?”, “Que necessidade tem de nós a Terra?”, ele
nos pergunta. O Papa nos lembra assim que “esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por
causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou”.
Também as Comemorações dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida,
no rio Paraíba do Sul, que instituiu 2017 o Ano Mariano, lembra aos pobres e abandonados que eles são
os prediletos do coração misericordioso de Deus.
Eventos que imprimem reflexões importantes para a prática pedagógica de nossa escola. O atual
momento sugere um novo olhar sobre o tempo histórico vivido por todos. Torna-se assim, o ambiente
educativo, celeiro ideal para tratarmos dessas questões, de suas implicações na sociedade e na vida de
cada um.
Deus ilumina nosso caminho e nossa vida, por isso olhamos para o futuro cheios de esperança.
Confiamos nos sonhos da juventude que nos apontam para a necessidade de um novo olhar, de (re) ler
o mundo e a realidade, não como meros expectadores, mas como protagonistas das transformações
sociais que ansiosamente aguardamos.
Acreditamos que a educação seja o caminho certo para quem busca construir um mundo melhor
e mais humano para todos. Agradecemos às famílias por confiarem ao Colégio Castelo a educação de
seus filhos e Que Deus abençoe e ilumine a todos os envolvidos nessa jornada. Prossigamos confiantes!
É Deus quem nos conduz!
Desejamos um Novo Ano repleto de Bênçãos sob a proteção da Mãe Auxiliadora.
Irmã Carmelita Agrizzi
Direção Geral
Orientações para renovação de matrículas para 2018.

Ø Renovação para alunos da Educação Infantil e matrícula para alunos novatos* a partir de 06/11;
Ø Renovação para alunos aprovados direto a partir de 08/12 a 29/12 de 8h às 17h, na secretaria;
Ø Efetuar o pagamento da 1ª parcela da anuidade de 2018 (Ainda com valor de 2017), em dinheiro, cheque
ou cartão de débito no ato da matrícula;
Ø Assinatura na tesouraria do Contrato de Prestação de Serviços pelo responsável financeiro do aluno e
requerimento de matrícula na secretaria;

Ø Quitação de anuidade 2017 – pendências com a Prática Soluções na rua Vereador Abreu Lima, nº 60
sobreloja 803, Centro- Macaé. Tel.: 2759 5340.

Documentação para Renovação:
Ø Identidade e CPF do responsável financeiro;
Ø Carteira de identidade do (a) aluno (a) e CPF (OBRIGATÓRIO PARA MAIORES DE 12 ANOS) –
cópia; exigência para o seguro e censo escolar;
Ø Verificar documentação pendente na secretaria (anos anteriores) .
Observações:
1.
2.
3.
Ø

*Matrícula para alunos novatos mediante apresentação de documentação (ver lista no site).
Alunos em recuperação deverão aguardar os resultados para efetuar a renovação.
Para garantir a vaga e o turno, as matrículas devem ser efetuadas até 29/12.
Preenchimento de vagas remanescentes para alunos antigos e novos no período de 03 a
30/01/2018.
ATENDIMENTO NA SECRETARIA E TESOURARIA DURANTE A MATRÍCULA
HORÁRIO: 08H ÀS 17H

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. Início das aulas em 2018
Ø 05 de fevereiro para 1º ano do Ensino Fundamental I ao 3º ano do Ensino Médio.
Ø Educação Infantil:
Ø 06 de fevereiro para os alunos de Maternal III.
Ø 07 de fevereiro Infantil I e II
Ø 19 de fevereiro Maternal II
Ø 05 de fevereiro - Curso Técnico (Química, Mecatrônica e Análises Clínicas)
2. A lista de material estará disponível a partir do dia 01 de dezembro no site da escola:
www.insgmacae.com.br
3. O material didático é obrigatório a todos os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio; o material
deve ser adquirido no site da EDEBE (loja.edebe.com.br) e retirado no Colégio Castelo;
4. Os livros paradidáticos e material escolar, descritos na lista de material, poderão ser adquiridos nas
papelarias ou internet.
5. Uniforme (diário e de educação física) pode ser adquirido na loja CASA E ROUPA: Rua Dr. Télio
Barreto, nº 268 – Centro, Macaé/RJ. Tel.: 2772 4820
6. Vestibular FSMA – Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora 10/ 12
- Engenharia Ambiental e Sanitária
- Engenharia de Produção
- Administração
- Comunicação Social (Jornalismo)

- Engenharia da Computação
- Engenharia Química
- Psicologia
- Comunicação Social (Publicidade e Propaganda)

7. Pós-graduação FSMA
- MBA em Gestão Empresarial
- Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC)

8. Cursos de extensão - FSMA

- Universidade da Maturidade
Consulte nosso site para conhecer os cursos em andamento.

Visite nosso site do colégio: www.insgmacae.com.br e faculdade: www.fsma.edu.br

