
 
 

Caro Estudante e Prezada Família! 
“Só na diferença se educada para a Vida e para a Felicidade”. 

 
O Colégio Passionista São Paulo da Cruz oferece uma Educação pautada nos valores e na 

excelência Acadêmica para que as famílias junto com os filhos possam construir a felicidade de viver.  

Venha ser Feliz com a gente! E nós acolheremos com Bondade, Firmeza e Competência, juntos, 

escola-família, buscaremos a excelência acadêmica pautada em valores humano-cristãos. 

Senhores Pais, oferecemos as melhores condições para que o seu filho (a) se encante pela 

aventura do aprender e leve a sério a missão de estudar. Apostamos na formação integral de pessoas que 

querem aprender para ajudar a transformar o mundo em um lugar cada vez melhor para se viver.  

Sejam todos bem-vindos e obrigada pais, por nos escolher como colaboradores na formação de 

seus filhos! 

Obrigada estudantes, por quererem estar conosco somando talentos, multiplicando sorrisos, 

compartilhando vitórias e celebrando alegrias. 

“Sonhe alto, o PASSIONISTA ajuda você a chegar lá”. 
Que Deus nos guarde na palma de sua mão! 

Ir. Mercedes Scortegagna 
Diretora 

 
PROCESSO PARA NOVOS EDUCANDOS 2018 

COLÉGIO PASSIONISTA SÃO PAULO DA CRUZ 
 
A Diretora, no uso de suas atribuições regimentais e em consonância com a legislação em vigor, traz a 

público e estabelece as normas regentes para o Processo de Ingresso de Futuros Educandos - Sondagem 

- do Colégio Passionista São Paulo da Cruz, no o ano letivo de 2018. 
 
1. Das inscrições: 
As inscrições para o Processo de Ingresso de Futuros Educandos do ano de 2018 estão abertas desde 

14/08/2017, pelo site http://saopaulodacruz.passionista.com.br no banner - Novos Alunos 2018 - ou 

diretamente na Secretaria do Colégio, de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h. 

1.2. Para o Processo de Ingresso será necessário que os pais obedeçam às seguintes etapas: 

o Tomar conhecimento do MANUAL DO EDUCANDO; 

o Inscrição on-line: Preencher a ficha de inscrição (observância do critério da faixa etária, item 3.1). 

Imprimir o boleto e efetuar o pagamento, no Banco, da taxa de inscrição de R$ 40,00 (quarenta reais) 

por educando; 

o Inscrição Presencial: Pagar a taxa no ato da inscrição; 

(Não haverá devolução da taxa de inscrição em nenhum momento); 

o Entregar os seguintes documentos: cópia simples da Certidão de Nascimento, Registro Geral (RG), 

Boletim Escolar (recente) e Comprovante de Pagamento. Inscrição on-line - através de cópia 

digitalizada, enviada para o e-mail secretaria.saopaulodacruz@passionista.com.br ou pessoalmente; 



 
 

inscrição presencial - pessoalmente, no ato da inscrição. A não entrega destes documentos implica 
na não realização da Sondagem; 

o Na data agendada, o candidato deverá comparecer acompanhado pelos pais ou responsáveis, com 15 

minutos de antecedência, munido de lápis, lápis de cor, caneta, borracha e régua. Para Maternal I, II e 
Jardim não há necessidade de trazer os materiais. 

 

2. Sondagem e Divulgação de resultados: 
 

Ano/Série de ingresso em 
2018 

*Data e Horário 
Sondagem

Resultado 

Ed. Infantil 
Maternal I, II e Jardim 

(Entrevista) 

Agendamento 
na secretaria 

Pessoalmente 
Ato 

 

Ano/Série de ingresso em 
2018 

*Data da 
Sondagem

Período de 
Inscrição Horário Resultado 

Ed. Infantil - (Pré) 
Ens. Fundamental - (1º ao 9º) 

Ensino Médio - (1ª e 2ª) 
Terça-feira 

Até a  
sexta-feira 

anterior
14h Via telefone 

 

Ano/Série de ingresso em 
2018 

*Data da 
Sondagem

Período de 
Inscrição Horário Resultado 

Ed. Infantil - (Pré) 
Ens. Fundamental - (1º ao 9º) 

Ensino Médio - (1ª e 2ª) 
Quinta-feira

Até a  
terça-feira 

anterior
09h Via telefone 

*Para participar da Sondagem é necessário fazer a inscrição com antecedência. 
 

2.1. A inscrição do candidato no Processo para Novos Educandos 2018 do Colégio Passionista São Paulo 

da Cruz implicará na aceitação plena das normas estabelecidas por esse Edital e do “Manual de 

Orientações”. 
 
3. Idade dos candidatos: 
O Colégio Passionista São Paulo da Cruz assume a Lei Federal 11.274/06 e Indicação CEE 73/2008. 

CURSO SÉRIE IDADE NASCIDOS até / em 

Educação Infantil 

Maternal I 2 anos Nascidos até 30/06/2016 
Maternal II 3 anos Nascidos até 30/06/2015 

Jardim 4 anos Nascidos até 30/06/2014 
Pré 5 anos Nascidos até 30/06/2013 

Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

1º Ano 6 anos Nascidos até 30/06/2012 
2º Ano 7 anos Nascidos em 2011 
3º Ano 8 anos Nascidos em 2010 
4º Ano 9 anos Nascidos em 2009 
5º Ano 10 anos Nascidos em 2008 

Ensino Fundamental 
Anos Finais 

6º Ano 11 anos Nascidos em 2007 
7º Ano 12 anos Nascidos em 2006 
8º Ano 13 anos Nascidos em 2005 
9º Ano 14 anos Nascidos em 2004 

Ensino Médio 1ª Série 15 anos Nascidos em 2003 
2ª Série 16 anos Nascidos em 2002 



 
 

4. Os responsáveis pelos candidatos poderão ser convocados para entrevista individual, a critério da 

comissão responsável pelo Processo para Novos Educandos 2018. 

4.1. As atividades têm caráter de diagnóstico acadêmico do candidato, não cabendo, portanto, revisão 
e/ou vista das atividades em momento algum do Processo, assim como não serão aceitos recursos de 

natureza alguma. 

 
5. Da matrícula: 2018 
Documentos exigidos para a matrícula: 

a) Declaração de Escolaridade com RA (Registro Acadêmico) solicitada no colégio de origem; 

b) Declaração de Regularidade Financeira solicitada no colégio de origem (para educandos vindos de 

colégio particular); 

c) Declaração de Transferência solicitada no colégio de origem, ao término do ano letivo; 

d) Requerimento de Matrícula e o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais preenchidos, assinados 

e rubricados pelo responsável financeiro, declarando estar ciente e de acordo com a Proposta 

Pedagógica e com o Regimento Escolar do Colégio Passionista São Paulo da Cruz; 

e) Histórico Escolar. 

5.1. A não apresentação da Declaração de Transferência ou Histórico Escolar, que comprove a aprovação 

do educando em 2017, até o 1º dia letivo de 2018, implicará na perda do direito de matrícula do candidato 

e/ou seu posterior cancelamento. 

A matrícula só será efetivada com a entrega completa dos documentos exigidos pela Secretaria e a 
confirmação do pagamento integral da 1ª parcela da anuidade de 2018. 
5.2. Desistência de matrícula: 

Caso haja necessidade de cancelamento/desistência da matrícula já realizada, o responsável financeiro 

deverá requerê-lo (a) formalmente na Secretaria do Colégio Passionista São Paulo da Cruz, conforme 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais - 2018.  

 
6. Das disposições finais: 
Para conhecimento público, o presente Edital, além de publicado na Secretaria do Colégio Passionista São 

Paulo da Cruz, encontra-se disponível no site http://saopaulodacruz.passionista.com.br 

 

Nós do Colégio Passionista São Paulo da Cruz, sentimo-nos honrados em tê-los conosco. 
 

Sejam bem vindos! 
 


