
 

 

 

      

                Comunicado de Rematrículas 2022 
 

Prezados Pais e Responsáveis, 
 
 
Para a campanha de matrículas 2022, o nosso colégio adotou o seguinte 

slogan: Infinitos caminhos para uma aprendizagem inovadora. Quando os olhos 
brilham tudo muda para melhor. Mais que em outras épocas, precisamos inovar agora 
para que a aprendizagem aconteça, pois educar é missão, mas precisa ir muito além 
do conteúdo porque só quando o olho do aluno brilha é que a educação ganha sentido.  

Para isso, o Colégio Nossa Senhora da Glória busca oferecer infinitos caminhos 
com uma série de ferramentas e recursos que motivam e inspiram o estudante a 
interagir, refletir e construir ativamente o seu conhecimento. Busca uma educação 
inovadora, com tradição, valores e excelência em ensino, seja presencial ou remoto. 

Finalizando o ano de 2021, queremos agradecer a todos vocês, Senhores Pais, 
pela parceria, compreensão e auxílio na aprendizagem de seu(s) filho(s) neste ano 
letivo tão atípico e, ao mesmo tempo, tão transformador.  

Assim como vocês, acreditamos numa educação pautada em valores 
humanísticos e cristãos e numa educação acadêmica de excelência. Sendo assim, 
asseguramos que a nossa equipe está preparada para dar continuidade a essa parceria 
em 2022. E, por acreditar no poder transformador da educação, realizaremos a 
Rematrícula no período de 25/11/2021 a 10/12/2021.  

 
Juntos e conectados sempre! 
 
1. MATRÍCULA ONLINE: As rematrículas deverão ser feitas online. Um 

diferencial pensado para facilitar e agilizar o processo.  A rematrícula deverá ser 
realizada pelo responsável financeiro através do boletim online.   

Acesso: www.glorinha.g12.br – MATRÍCULAS – menu REMATRÍCULAS  

 Ou ALUNO ONLINE (login e senha) - menu “rematrícula” (assim como 
boletim, financeiro). Os pais acessam esse menu e a ficha cadastral estará pré-
preenchida com as informações que já constam no sistema do Colégio. Quaisquer 
dúvidas, os responsáveis poderão consultar o setor financeiro ou a secretaria do 
Colégio. 

1.1 O requerimento, anexo I (ficha de saúde, autorização da saída) deverão 
ser impressos e entregues na secretaria, juntamente com a declaração de vacinas e 
uma fatura atualizada (cópia) da Copel, até 10 de dezembro de 2021. 

2. VALOR DA ANUIDADE 2022: O cálculo do valor da anuidade para o ano 
letivo de 2022 foi baseado nos prognósticos de aumentos salariais do corpo docente 
da instituição e da estimativa de investimentos que visam o aprimoramento dos 
processos pedagógicos. O edital de matrículas com os valores e outras informações 
encontra-se à disposição no site do Colégio. 

http://www.glorinha.g12.br/


Nos anos anteriores o valor da anuidade era dividido em parcela inicial + 12 (doze) 
parcelas. E, no ano de 2022 a anuidade total será dividida em 12 (doze) parcelas, uma 
vez que a parcela inicial foi rateada para todas as outras, com o primeiro vencimento a 
partir de janeiro.  
                   3. ENSINO INTEGRAL – Atendendo as necessidades das famílias e dos 
estudantes, o Colégio Glorinha oportuniza, no período contraturno, o ensino 
complementar para alunos da Educação Infantil e Ens. Fund I.  
                  4. LISTA DE MATERIAL: A Apostila Positivo, livros didáticos e materiais de uso 
individual serão indicados nas listas de materiais, disponíveis no site do Colégio. 
                  5. APOSTILAS: As apostilas Positivo e Livros de Ensino Religioso, no ano de 
2022, serão comercializados, exclusivamente, pelo E-commerce. O objetivo da venda via 
e-commerce (Apostilas Positivo) foi de facilitar aos pais a aquisição, uma vez que terão 
duas opções de pagamento: no boleto à vista ou no cartão de crédito parcelado em até 
10 vezes sem juros e o valor também será mais acessível. Posteriormente, enviaremos 
melhores explicações sobre como fazer a aquisição no formato mencionado acima. 
                 6. RESSALTAMOS QUE: Em caso de desistência, garantimos a devolução de 
80% do valor da 1ª parcela da anuidade até o primeiro dia do ano letivo de 2022. 

- Havendo inadimplência só será efetuada a rematrícula mediante quitação 
dos valores pendentes. 

       - A rematrícula para os interessados em manter a vaga deverá ser renovada 
entre os dias 25/11/2021 a 10/12/2021.  O NÃO ATENDIMENTO DESTA REGRA NÃO 
GARANTIRÁ A VAGA ESCOLAR. Após o dia 10/12/2021 a vaga/turno será 
disponibilizada para os demais interessados.  

 - Como já vem sendo feito, os boletos para o pagamento da primeira parcela 
da rematrícula do ano letivo de 2022 serão retirados mediante o responsável 
financeiro pelo Boletim Online, após a conclusão da rematrícula. O pagamento da 
primeira parcela da anuidade deverá ser efetuado em janeiro de 2022. 

 
Contamos com o apoio e colaboração, honrando com a data prescrita para a 

renovação da matrícula. 
 

Apucarana, 20 de outubro de 2021. 
 

 
 
 

Eliceia Harmatiuk  
Diretora 

 
 
 
 

 

 
 

 


