
  
 

 

Circular- 017/2020           
                 Campo Bom, 23 de outubro de 2020 
  
 Prezada Família! 

 

 Saudamos a todos com um pensamento de Martim Lutero – Quando eu sofro, eu não sofro 

sozinho. Comigo sofrem Cristo e todos os cristãos. Assim, outros carregam a minha carga e a sua 

força é também a minha força. 
 Que todos estejam bem e sintam-se abraçados ,com segurança, por toda a comunidade escolar.  
 Retornamos nesta segunda-feira com a vida escolar no espaço físico de nossa Instituição , 
recebendo primeiramente os estudantes do  Ensino Médio e da Educação Infantil. Um retorno escalonado, 
oferecendo a possibilidade da presença no ambiente escolar mas também a continuidade do ensino 
remoto àqueles que necessitam. Próxima etapa será com alunos do 6º ao 9º ano. Está tudo pronto para 
recebê-los na próxima quarta-feira, dia 28. 
 Agradecemos imensamente a participação dos pais nas reuniões e todo o apoio para o retorno 
seguro. 
 
 RETORNO das Séries iniciais: 
 Na tarde de ontem recebemos a notícia de que o Governo do Estado liberará o retorno dos 
estudantes do 1º ao 5º ano a partir do dia 28. Estamos aguardando o Decreto Estadual e o 
posicionamento do COE-Municipal para que possamos dar sequência a esta organização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sendo oficialmente liberado, podemos colocar que temos a intenção de realizar este retorno, prevendo-o 
partir do dia 3 de novembro.  Sendo assim, gostaríamos de agendar  a reunião com os responsáveis 
dos alunos deste nível de ensino para o  dia 28/10, às 19h30, para que possamos compartilhar todas as 
orientações e sanar possíveis dúvidas. O link da reunião será enviado um dia antes através do app 
Educonnect.  
  
 MATRÍCULAS 2021 
 Informamos que, oficialmente, estamos  iniciando  o período de matrículas a partir da publicação do 

Edital de Matrículas 2021 no site http://sinodaltiradentes.com.br/materiais/ e no mural da secretaria do 

Colégio. Conforme consta, as matrículas iniciam dia 26 de outubro e seguem até 06 de novembro. No dia 09 

de novembro estarão abertas as matrículas para alunos novos em todas as séries e níveis de ensino. A cada 

ano sempre nos alegramos com os novos alunos , os quais nos procuram por referências recebidas em 

especial, através de vocês que aqui estão. Gratidão pela confiança e o desejo de que possamos continuar 

juntos  esta caminhada em 2021, TRANSFORMANDO SONHOS EM POSSIBILIDADES!  

 O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais está registrado no Cartório de Registros de 

Títulos e Documentos de Campo Bom e, de igual forma, disponível no site no espaço de MATERIAIS, bem 

como o Manual para Matrícula Online 

 Sim! Matrícula online para alunos que já estudam no Colégio. O processo é simples e está bem 

descrito no Manual. Haverá a necessidade apenas de entregar o Requerimento impresso e assinado na 

secretaria do Colégio. No próximo ano será completamente on-line, não sendo mais necessária esta 

finalização. 

 As mensalidades do corrente ano devem estar em dia para a renovação da matrícula. Encontrando 

alguma dificuldade no processo perante o financeiro, orientamos que contatem o devido  setor  do Colégio. 

Dúvidas ou dificuldades na finalização on-line podem ser sanadas diretamente com a secretaria. 

 O ano de 2020 nos desafiou e juntos estamos conseguindo romper barreiras e conquistar diferentes 

habilidades. Estamos juntos nesta caminhada, unindo forças e fortalecendo laços até mesmo de forma virtual. 

Sua força é também a minha força!É a nossa força! 

 Certos de vossa atenção, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, estando com 
atendimento presencial das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30. 
 Atenciosamente,    
                         

Silvia Korndoerfer Rangel 
Diretora 

Colégio Sinodal Tiradentes 

http://sinodaltiradentes.com.br/materiais/

