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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

 

Prezada Família, 

Próximos ao fim de mais um ano letivo, gostaríamos de trazer à reflexão uma mensagem de Provérbios 4:23 
que diz: “Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida”. Esta 
passagem é muito representativa porque complementa um dos princípios básicos do método pedagógico de Dom 
Bosco – “A educação é coisa do coração... Os jovens não só devem ser amados, mas devem saber que são 
amados”. E através deste amor regado dia após dia com novas interações, experiências e saberes, completamos 
mais uma fase da nossa trilha educacional. 

Compreendemos que um ano nunca é igual ao outro, já que existem fatores impassíveis de controle, mas o 
nosso grande tesouro imutável continua sendo a gratidão. Agradecemos por evoluções, conquistas, erros, acertos, 
por todas as famílias de nossa Comunidade Escolar, e, sobretudo, pela fé e união que nos movem. 

Para o próximo ano, continuaremos com nosso ingrediente especial (o amor), misturado a soluções 
educacionais inovadoras com foco na centralidade do aluno, visando assim, formar cidadãos atuantes, criativos, 
construtivos e socializadores: verdadeiros agentes transformadores do mundo. 

Com as bênçãos do Deus da vida, lancemos nossas energias com fé e muita esperança. Com certeza Ele 
caminha conosco. 

Vamos continuar construindo juntos um legado de tradição e inovação? Abaixo seguem os detalhes para a 
matrícula em 2022. Já estamos ansiosos para revê-lo (a)! 

 
 
 
 

Até breve, 
Ir. Neuza Zampirolli 

Diretora 



 

 

MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS 2022 

 
 

As matrículas para o próximo ano iniciarão a partir do dia 03/11/2021, e temos uma condição especial para quem 
se antecipar: 

Matricule-se até dia 30/12/2021 e pague o valor da primeira mensalidade sem o reajuste anual referente ao 
segmento a ser cursado em 2x no cartão de crédito. Garantindo a vaga com antecedência você aproveita este 
benefício. 

* Após essa data será cobrado o valor referente ao ano letivo de 2022 também na primeira mensalidade. 

Obs.: Os recessos de final de ano serão nos dias: 24/12 e 31/12. 

ATENÇÃO: As matrículas para o ano 2022 serão realizadas online através do nosso site no campo Matrículas 
2022 (http://insgro.org.br/inscricao/).  

Assegure sua vaga o mais rápido possível. A PARTIR DO DIA 30 DE DEZEMBRO, NÃO EXISTIRÁ A 
SEGURANÇA DE VAGA E DE TURNO. 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS – 2022 

 

• Estar quitado com o ano de 2021.  

• Acessar o site (http://insgro.org.br/inscricao/) para realizar a matrícula online.  

• A matrícula será efetivada após a confirmação de pagamento.   

 

 Documentação do aluno: 

• Atestado médico atualizado; 

• Carteira de vacinação para alunos até 5 anos; 

• RG, CPF, Certidão de Nascimento; 

• Comprovante de Residência atualizado. 

 

 Documentação do Responsável Financeiro e do Responsável Legal: 

• RG e CPF ou CNH; 

• Comprovante de Residência atualizado. 

 

OBS.: Todos os documentos deverão ser anexados em formato PDF, nos campos correspondentes da página que 
será realizado o cadastro. 

 

 

http://insgro.org.br/inscricao/
http://insgro.org.br/inscricao/


 

INFORMAÇÕES SOBRE O INÍCIO DAS AULAS PRESENCIAIS: 
 

  

1. Início das aulas em 2022: 

  02 de fevereiro Ensino Fundamental II ao Ensino Médio. 
  04 de fevereiro Ensino Fundamental I. 
  07 de fevereiro Educação Infantil 
 

2. Entrega de Material: 

03 de fevereiro – Ensino Fundamental I 
04 de fevereiro – Educação Infantil 
  

Por questão de organização, melhor atendimento e acolhimento às crianças, não deixem para entregar o 
material no 1º dia de aula. Nesse dia, as crianças deverão receber toda atenção das professoras. 

3. A lista de material estará disponível a partir do dia 22 de novembro de 2021 no site da escola 
(www.insgro.org.br). 

Obs.: O cronograma acima será mantido de acordo com as orientações governamentais. 

 
 

 

COMPRA E RETIRADA DO MATERIAL DIDÁTICO: 
 

Todas as compras serão realizadas por meio da loja virtual da Edebê Brasil (loja.edebe.com.br). 

* O material digital é obrigatório (a partir do 6º ano do Fundamental II até o Ensino Médio), os livros físicos serão 
opcionais. 

Os livros impressos estarão disponíveis para retirada na escola a partir de janeiro de 2022 em data a ser definida. 
O recebimento da nota fiscal no e-mail e o número do CPF do responsável pela compra são imprescindíveis para 
a entrega do material.  

Contatos da equipe de atendimento da Edebê Brasil: 

SAC: 0800-723-1453 

relacionamento@edebe.com.br 

Horário de atendimento: de segunda à sexta – das 08h às 18h. 

 

Uniforme: 

➢ Glamour Bouhtyque 

Rodovia Amaral Peixoto, km 143 – Loja 4  

(em frente ao Vilarejo Praia Hotel, próximo ao Colégio Castelo IV).  

Telefone: 22 2211-7811 / Whatsapp: 22 99983-5103 

 
Para mais informações:  

Tel: 22 2776-1300 / Whatsapp: 22 99923-2431 

E-mail: secretaria@casteloriodasostras.com.br 

             tesouraria@casteloriodasostras.com.br 
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