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Belém, 24 de outubro de 2020. 
Assunto: Matrículas Ano Letivo 2021 
 
“A gratidão é a linguagem do coração”.  (Beata Savina Petrilli) 
 
Prezados Pais e/ou Responsáveis 
 
Encaminhando-nos para o encerramento deste ano letivo o qual já está no seu limiar, queremos agradecer a todas as 
famílias pela confiança e colaboração, mas também pelo apoio dado ao nosso colégio. Sentimos a satisfação de 
termos contribuído, de maneira efetiva, por meio de nossos serviços, buscando alcançar o que julgamos ser a 
melhor formação para seus filhos. Encerramos, pois este ano, com uma análise positiva contemplando os bons 
resultados e o cumprimento dos objetivos elencados em nossos planejamentos.   
 
Assim, para otimização do Processo de Matrículas, comunicamos que estará disponível, a partir de 24.10.2020 até 
25.11.2020, no site do Colégio (www.cscs.com.br), formulário de atualização dos dados cadastrais dos pais, alunos 
e responsável financeiro. Caso haja alteração de endereço (aluno ou responsáveis), apresentem comprovante dessa 
alteração no ato da matrícula.  
 
O Colégio disponibilizará, no início do mês de dezembro, o boleto de matrícula para impressão e pagamento. Para 
acesso ao boleto, é necessário que não haja débitos anteriores, e que a parcela do mês de dezembro esteja quitada. 
Caso conste alguma pendência financeira, será necessário entrar em contato com a Tesouraria para regularizá-la 
através dos contatos: financeiro@cscs.com.br /WhatsApp 981512233 / App da Rede Saviniana ou agendar. 
 
Lembramos que para acessar o sistema e fazer a atualização cadastral e impressão do boleto de matrícula, são 
imprescindíveis: 
Login: CPF do responsável financeiro (apenas números); 
Senha: Data de nascimento do responsável financeiro (apenas números). 
 

 
Atenciosamente, 

A Direção 


