
 

MATRÍCULAS 2021 
COMUNICADO OFICIAL 

 

    

 
Estimadas Famílias Antonianas,  
 
 

PEDIMOS SUA ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS INFORMAÇÕES ABAIXO: 
 

1. No dia 19 de novembro de 2020, será publicado o Edital de Matrículas 2021, podendo o mesmo ser 
consultado no site da escola, na aba Família/Matrículas 2021. No Edital constam: número de turmas e vagas; 
valores das mensalidades; idades para ingresso e datas de matrículas para 2021. 
 

2. A PARTIR DESSE ANO, O PROCESSO DE REMATRÍCULAS SERÁ 100% ONLINE, VIA PORTAL DO 
ALUNO. O acesso ao portal deverá ser realizado pelo responsável financeiro, utilizando o seu CPF e 
senha pessoal. No dia 19 de novembro de 2020 estará disponível no site da escola o link com instruções e 
documentação de matrículas: lista de materiais, informativo de reuniões, ficha de inscrição para turno 
complementar e projeto verão, entre outros. 

  
3. O período de matrículas será de 23 de novembro de 2020 a 06 de janeiro de 2021.  

 
HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL DE MATRÍCULAS: 

De 2ª a 6ª feira, das 7h30min às 12h e das 13h às 18h30min. 
Importante: em função dos protocolos de combate à pandemia, o atendimento presencial para 

rematrículas estará temporariamente suspenso. 
 

 
4. A 1ª parcela da anuidade de 2021 vencerá em 11/01/2021. É importante ressaltar que a matrícula somente 

estará confirmada após a quitação dessa parcela, que será enviada por SMS e e-mail para o responsável 
financeiro até o dia 06/01/2021 e também estará disponível para impressão no Portal do Aluno. Em caso de 
não pagamento, a matrícula não se confirma e a vaga será disponibilizada a outros interessados. 
 

5. Beneficiários de desconto convênio deverão enviar a comprovação do direito ao desconto para o e-mail 
financeiro.santoantonio@lasalle.org.br até o final de dezembro de 2020. Para 2021 alguns convênios foram 
encerrados. Confira entidades que ainda estão conveniadas no endereço 
www.lasalle.edu.br/santoantonio/convenio. 
 

6. As atividades extracurriculares (esportivas e artísticas) terão seu processo de inscrições/matrículas 
informados aos responsáveis a partir do mês de fevereiro de 2021. 

 
7. Somente poderão efetuar a matrícula os alunos cujos responsáveis estejam em dia com as 

mensalidades escolares de 2020 e não tenham pendências anteriores. Nesses casos, a matrícula 
somente poderá ser realizada após a quitação dos débitos, que pode ser realizado diretamente no Portal do 
Aluno, através de cartão de crédito, ou com o Setor Jurídico de Cobrança (atendimento telefônico), às 2ªs e 
4ªs feiras, das 8h30min às 12h e 13h30min às 18h e 6ªs feiras, das 8h30min às 12h, ou pelo e-mail 
cobranca.santoantonio@lasalle.org.br. 
 

8. Reiteramos que não poderemos oferecer garantia de vagas após 06 de janeiro de 2021, por isso, 
enfatizamos o pedido para que todos façam a sua matrícula dentro dos prazos. Muitas turmas estão com 
lotação total, e, caso sobrem vagas, estas serão disponibilizadas para alunos novos a partir do dia 07 de 
janeiro de 2021. 
 
 

Porto Alegre, 16 de novembro de 2020. 
Direção do Colégio La Salle Santo Antônio 

 
 

Problema na leitura? Acesse http://www.lasalle.edu.br/santoantonio/sobre-o-colegio/noticia-detalhe/22679 


