REDE FRANCISCANA HOSPITALEIRA
Associação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição/
ASFHIC - Província de Santa Cruz – Sede Salvador/BA
COLÉGIO SÃO JOSÉ – SALVADOR/BAHIA
CNPJ Nº 15.233.646/0015-91
Salvador, 30 de novembro de 2021.

A vocês, queridos Pais e/ou Responsáveis, desejamos, incialmente, muita SAÚDE e a saudação do nosso São
Francisco de Assis: PAZ e BEM!
Começamos um ano, na esperança de ter nossos alunos conosco, mas a pandemia persistiu e somente no segundo
semestre tivemos a alegria de recebê-los e abraçá-los com nossos olhos. Ainda com muitas incertezas, continuamos
a exercer a resiliência, um grande exercício de fé.
Rendemos graças pela finalização de mais um ano letivo, reforçando o empenho conjunto de professores, funcionários,
alunos e famílias. Em todas as situações, no nosso dia a dia, faz-se necessária a atuação de educadores
comprometidos, alunos envolvidos e pais dedicados, demonstrando a possibilidade, sempre enriquecedora, da mútua
coparticipação.
Buscamos incessantemente melhores alternativas na construção de uma proposta pedagógica fundamentada nos
ideais franciscanos, propiciando à nossa comunidade educativa um processo de ensino-aprendizagem condizente com
as necessidades oriundas da realidade tecnológica atual, pois entendemos que a educação é um ato de amor.
Queremos, portanto, agradecer a confiança depositada em nosso trabalho educativo e o acompanhamento na vida
escolar dos seus filhos. A missão de educar é muito gratificante, porém árdua! E, chegar ao final de mais um ano letivo,
nesse processo pandêmico, é motivo para agradecer imensamente a Deus, e encher o coração de esperança para o
próximo ano letivo. Passamos por muitos desafios, aprendizados, períodos de adaptação e treinamento para oferecer
o melhor à nossa comunidade educativa. Nossos projetos não pararam, desde a Educação Infantil ao Ensino Médio,
abordando temas atuais e essenciais aos nossos alunos, tais como: Bullying, inclusão, diversidade, sustentabilidade.
Desenvolvemos atividades on-line, lives interativas, aulas lúdicas e criativas, que motivaram nossos alunos tanto no
ambiente escolar, quanto em casa.
Assim, prosseguiremos a parceria com a escola CNA Inglês Definitivo, oferecendo Programa Bilíngue, opcional e
extracurricular, para alunos da Educação Infantil (a partir do G3) e Ensino Fundamental, com coordenação e docência
de profissionais qualificados. Daremos continuidade à atividade extracurricular de Tempo Complementar – Integral Kids
–, no turno matutino, para alunos da Educação Infantil até o 2º ano do Ensino Fundamental, com equipe preparada,
funcionários experientes e espaço físico adequado e projetado para melhor bem-estar de nossas crianças. Ademais,
nossas atividades esportistas continuarão as mesmas para o ano seguinte: Judô, Natação, Hidroginástica, Handebol,
Ginástica Rítmica e Futsal.
Os alunos que participaram das escolinhas de esportes em anos anteriores, deverão quitar possíveis
mensalidades em atraso, para evitar problemas na matrícula. Precisarão, portanto, dirigir-se ao Setor de
Esportes e efetuar os pagamentos em atraso. As matrículas de esportes acontecerão também no mesmo
período da matrícula escolar. Alunos que participaram das Equipes de esporte que estão com mensalidades
em atraso, só poderão participar das atividades esportivas extracurriculares com a quitação das devidas
mensalidades.
Para 2022, já estamos trabalhando com muito entusiasmo, alegria e carinho para oferecer à nossa comunidade escolar
mais ações e diferenciais. Com isso, seguem algumas informações para a nossa Matrícula. Confira nossos valores:
CURSO
Educação Infantil (Grupo 2)
Educação Infantil (Grupos 3, 4, 5)
Ensino Fundamental I (1º, 2º, 3º, 4º e 5º Anos)
Ensino Fundamental II (6º, 7º, 8º e 9º Anos)
Ensino Médio (1º e 2º Anos)
Ensino Médio (3º Ano)

VALOR
R$ 974,00
R$ 924,00
R$ 919,00
R$ 957,00
R$ 1.309,00
R$ 1.752,00

Os pais e/ou responsáveis que efetivarem os pagamentos até o dia 05 (cinco) de cada mês, terão um desconto de 8%
(oito por cento), a partir de fevereiro de 2022.
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Para os alunos novos e da casa, cursando a Educação Infantil, daremos um desconto especial, a partir da
mensalidade de fevereiro:
EDUCAÇÃO INFANTIL
GRUPO 02
GRUPOS 03, 04, 05

VALOR
R$
R$

974,00
924,00

VALOR COM
DESCONTO
R$ 876,60
R$ 831,60

PAGANDO ATÉ
DIA 05
R$ 806,47
R$ 765,07

Outra novidade para 2022 é que firmamos convênios com os trabalhadores da Polícia Rodoviária Federal, Oficiais da
Polícia Militar do estado da Bahia, Oficiais do Corpo de Bombeiros e Agentes de Trânsito de Salvador e Área
Metropolitana, oferecendo descontos especiais de 10% (dez por cento). Também, ofereceremos descontos de 10%
(dez por cento) para filhos de ex-alunos. Todos os descontos a partir da mensalidade de fevereiro.
Observação: os descontos concedidos não são cumulativos.
Continuaremos com a MATRÍCULA ON-LINE, de forma rápida, prática e segura. Sendo assim, o responsável
financeiro poderá efetivar a matrícula do(a) aluno(a) via internet.
O manual com todas as orientações para o uso dessa matrícula estará disponível no site do Colégio
www.saojoseinterativo.com.br e/ou www.csjose.com.br , a partir do dia 01/12/2021.
O responsável financeiro deverá dar o aceite ao Contrato de Prestação de Serviços que optar pelo sistema ON-LINE,
deverá imprimir e assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, em duas vias, imprimir e efetivar o
pagamento do Boleto da Matrícula (1ª mensalidade de 2022) e/ou outros boletos pendentes. A matrícula só estará
devidamente efetivada após a confirmação do pagamento e aceite do referido Contrato.
Salientamos que, para realização da MATRÍCULA ON-LINE, o responsável financeiro deverá estar de posse de
seu LOGIN e SENHA de acesso à PLATAFORMA PEDAGÓGICA (BOLETIM ON-LINE). Caso não os possua,
procurar o CPD do Colégio ou Setor de Informática, através dos TELS.: 3555-3419/3555-3441 ou pelo E-MAIL:
cpd@csjose.com.br.
Só poderão ser matriculados os alunos que estiverem com todas as parcelas devidamente quitadas.
De 01 a 11/12 – será concedido desconto de 10% (dez por cento).
De 13 a 17/12 – será concedido desconto de 5% (cinco por cento).
A matrícula será realizada até o dia 30/12/2021.

Que 2022 seja um ano de Paz e que a Sagrada Família nos cumule de graças e nos abençoe.

Atenciosamente,

A Direção.
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