
 

 
 
 
 

 
Colégio Sagrado Coração de Jesus 

      
  

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais, 

 

ORIENTAÇÕES PARA A REMATRÍCULA ON-LINE – 2019 

 

O SAGRADO – Rede de Educação acolhe com estima seus educandos de 2019 e, em parceria 

com a família, se empenha em dar continuidade ao processo de desenvolvimento integral dos mesmos. 

Da Educação Infantil ao Ensino Médio, nossa proposta é de acolher, acompanhar e orientar cada 

educando de forma personalizada, no compromisso de formar cidadãos reflexivos, autônomos, éticos, 

criativos, solidários e socialmente responsáveis. 

Temos propostas de inovações para 2019 e almejamos que a nossa visão -  Ser uma Instituição 

Educacional de excelência, reconhecida nos locais onde atua – se concretize em cada projeto: Ser uma 

Escola em Pastoral; Projetos de Aprendizagem; Projeto Bilíngue; Cultura Maker; Ensino Híbrido; Google 

For Education e outros. 

Informamos que as rematrículas serão on-line, via Central Acadêmica no site 

www.redesagradosul.com.br e poderão ser realizadas somente com login e senha do responsável 

financeiro. Os que não possuem o acesso deverão solicitá-lo na Secretaria da Unidade Educacional. Para 

realizar a rematrícula on-line, as mensalidades deverão estar em dia.  

           

 Datas das rematrículas: 

 10 a 20 de outubro 

 03 a 14 de dezembro 
 

        Para efetuar a rematrícula, leia atentamente as instruções abaixo, seguindo os passos: 

1. Acesse o site www.redesagradosul.com.br 

2. Clique em Central Acadêmica. 

3. Insira o login e a senha do responsável financeiro. 

4. Verifique se o ano letivo consta 2019. 

5. Clique em Matrícula On-Line no lado esquerdo da tela. 

6. Clique em Rematrículas.  

7. Marque a opção li o contrato (leia o mesmo) e confirme a matrícula. 

8. O ícone imprimir vai mostrar o contrato. Imprima, assine e envie 01(uma) cópia para o Serviço 

de Tesouraria da Unidade Educacional com 01 (uma) cópia do CPF e RG do responsável 

financeiro. Indispensável a devolução do contrato, se não a matricula ficará pendente. 

 

 

 Será possível fazer a rematrícula somente para a turma que o sistema apresentar na tela. Os que 

solicitaram troca de turno devem procurar o Serviço de Secretaria da Unidade Educacional depois 

de efetivada a rematrícula.  

http://www.redesagradosul.com.br/


 

Valores das Mensalidades para 2019 

 

CURSOS TURNOS 12 PARCELAS – Janeiro a Dezembro 

Educação Infantil II Tarde R$960,00 

Educação Infantil III a V Tarde R$885,00 

Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano Tarde R$875,00 

Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano Manhã/ Tarde R$875,00 

Ensino Médio  Manhã R$1.025,00 

Curso de Formação de Docentes Manhã/ Tarde R$1.100,00 

 

Período Integral (5 dias na semana): R$1.025,00 + o curso regular (alimentação inclusa). 

Período Semi-Integral (3 dias na semana): R$640,00 + o curso regular (alimentação inclusa). 

Pré-Vestibular: R$275,00+ o curso regular 

Pré-Vestibular: R$320,00 

 
 

Qualquer dúvida, entre em contato com a Unidade Educacional. Estamos disponíveis para auxiliar 

no que for necessário. 

Desejamos sobre vocês as bênçãos do Sagrado Coração de Jesus e de Madre Clélia! 

 

Atenciosamente,                    

 

 

                                                                              Gestão Educacional 

 

Curitiba, 01 de outubro de 2018. 

 


