
Seguimento de Jesus Cristo:  
Salvador, anunciado no Evangelho, que hoje vive na Igreja e no mundo, e que descobrimos presente
em Dom Bosco, que deu a sua vida aos jovens.

Acolhida: 
A vivência do espírito de família e do trabalho em equipe.

Sistema Preventivo: Síntese da experiência que Dom Bosco viveu e realizou: amor, razão 
e religião.

Solidariedade: 
Compromisso para a geração de uma cultura de justiça e paz, como expressões concretas
da caridade.

Formação Continuada: 
Esforço constante de crescimento e ampliação dos conhecimentos.

Inovação e Competência: 
Capacidade de trabalho, abertura aos tempos e empreendedorismo.

Missão
Promover o desenvolvimento integral do educando, traduzindo o Sistema Preventivo de 
Dom Bosco num “Jeito Sempre Novo de Educar”.

Visão
Ser a escola referencial em educação, com colaboradores criativos e comprometidos, 
abertos aos novos desafios e gerando uma Comunidade Educativa acolhedora e satisfeita.

Valores
A educação no Colégio Salesiano está fundamentada nos valores evangélicos de Jesus Cristo. A
proposta educativa de Dom Bosco, baseada no Sistema Preventivo, traz consigo os valores cristãos
da ética, da justiça e da fraternidade. Mais do que nunca, é preciso educar para os valores e estes
valores precisam estar impregnados em toda ação educativa praticada na escola. Como Dom
Bosco, trabalhamos para educar as crianças e os jovens para serem “bons cristãos, honestos
cidadãos e profissionais competentes”.

Colégio Salesiano Balneário Camboriú
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A matrícula para os alunos novos será a partir do dia 14 de setembro, das 9 às 12 horas 

A rematrícula dos nossos alunos será a partir do dia 23 de outubro (sábado) das 8 às 12 horas. Nos
demais dias o atendimento será das 9 às 12 horas e das 13h30 às 18 horas. 

A rematrícula será deferida mediante liberação do Centro de Serviços Compartilhados (Tesouraria e
Secretaria), ou seja, sem débito junto ao financeiro, bem como o cumprimento com as documentações
necessárias à secretaria. A validade contratual está condicionada ao compromisso com essas
obrigações. 

A rematrícula será efetuada pelos pais ou responsáveis, mediante a assinatura do Quadro Resumo do
Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e atualização cadastral, na
secretaria do Colégio.

Para a matrícula de alunos novos, é necessário a seguinte documentação:

Os interessados nas atividades extracurriculares deixarão o nome da criança em uma 

        e das 13h30 horas às 18 horas.

        Após o dia 10/12, não garantiremos vagas para quem já é aluno do Salesiano.

   - Fotocópia da certidão de nascimento ou da carteira de identidade do(a)  aluno(a).
   - Fotocópia da carteira de vacinas.
   - Fotocópia do CPF do(a) aluno(a).
   - Fotocópia da carteira de identidade e do CPF dos pais ou responsáveis.
   - Fotocópia do comprovante de residência.
   - Atestado de Frequência ou Aprovação do Colégio de origem.
   

        pré-reserva no ato da matrícula. 

Matrícula e Rematrícula



As parcelas de Prestação de Serviços Educacionais com atraso terão multa de 2% (dois por cento),
acrescido de encargo financeiro e juro de 1% ao mês e correção monetária, conforme estabelecido 
em contrato.

Lembrete importante:
A partir de 1º de janeiro, os nossos alunos matriculados, estarão protegidos por um Seguro 
Educacional Básico contra acidentes, com duração de 12 meses.

Anuidade 2022

O valor da anuidade da Prestação dos Serviços Educacionais é dividido em 12 (doze) parcelas, que
poderão ser pagas em qualquer agência. As mensalidades do colégio e das atividades extracurriculares
vencem no dia 10 de cada mês.

ATIVIDADE EXTRACURRICULAR

2022 ANUIDADENÍVEL

Esc. Esporte e Música - 1x 
na semana (10 parcelas) R$ 181,35 R$ 1.813,50

2022 ANUIDADE

R$ 1.078,14 R$ 12.937,65

R$ 13.560,49

R$ 19.197,99

R$ 1.130,04

R$ 1.599,83

NÍVEL

Educação Infantil

Ensino Fundamental
Anos Iniciais 1º ao 5º ano

R$ 15.190,92R$ 1.265,91

R$ 1.165,68 R$ 13.988,18

Contraturno 4x na semana

R$ 777,12 R$ 9.325,50

Contraturno 3x na semana

R$ 388,57 R$ 4.662,82

Contraturno 2x na semana

R$ 375,00

Contraturno 1x na semana

Antecipação da anuidade

Contraturno 5x na semana

TUTORIA PEDAGÓGICA
2022 ANUIDADENÍVEL

5x na semana (10 parcelas) R$ 791,19 R$ 7.911,90

4x na semana (10 parcelas) R$ 647,36 R$ 6.473,60

3x na semana (10 parcelas) R$ 539,40 R$ 5.394,00

2x na semana (10 parcelas) R$ 359,60 R$ 3.596,00

1x na semana (10 parcelas) R$ 239,98 R$ 2.399,80



Horário de Funcionamento do Colégio

Os alunos da Educação Infantil acessam a escola pela porta da secretaria, na 4ª Avenida, das
12h50 até às 18h45.  
Os alunos do Ensino Fundamental acessam a escola pelos portões laterais, na Rua Alvin Bauer,
das 12h50 até 13h20 - Reabrindo das 18 às 18h30. 
O horário de trabalho com os alunos matriculados na ATIVIDADE CONTRATURNO (Infantil III ao 

O horário de trabalho com os alunos matriculados na ATIVIDADE TUTORIA PEDAGÓGICA (3º e  5º)
será das 13h15 às 15h30. 
No início do ano, nossos alunos receberão as carteirinhas de acesso, para utilizar nas catracas.
Caso a família tenha interesse em receber mais de uma carteirinha, para ficar com o adulto
responsável, deve solicitar na secretaria. 

        4º ano do EFAI) será das 8 às 18h15. O acesso de entrada é pelo portão da escola - Rua Alvin
        Bauer, das 7h45  às 8h10. 

Das 13h15 às 18h15

Das 13h15 às 18h15

Das 18h15 às 19 horas

Educação Infantil
Níveis Matutino Vespertino

Atividades extracurriculares 
(para turmas do período matutino)

Das 7h15 às 12h15

Das 13h15 às 14 horas

Das 13h15 às 15h30

A secretaria da escola atende de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 12 horas, das 13 às 18 horas 

Ensino Fundamental 1º ao 4º ano

Ensino Fundamental Matutino 3° e 5° ano

Tutoria (para turmas do período matutino)

Atividades extracurriculares período vespertino

Das  8 às 18h15Contraturno

Acompanhe o site e o perfil do Instagram para conhecer todos os projetos realizados no Salesiano.
www.salesianobc.g12.br  / @colegiosalesianobc


