
Colégio Salesiano Itajaí
Informações Gerais 

Missão
Promover o desenvolvimento integral do educando, traduzindo o Sistema Preventivo de Dom Bosco
num “Jeito Sempre Novo de Educar”.

Visão
Ser a escola referencial em educação, com colaboradores criativos e comprometidos, abertos aos
novos desafios e gerando uma Comunidade Educativa acolhedora e satisfeita.

Valores
A educação no Colégio Salesiano está fundamentada nos valores evangélicos de Jesus Cristo. A
proposta educativa de Dom Bosco, baseada no Sistema Preventivo, traz consigo os valores cristãos 
da ética, da justiça e da fraternidade. Mais do que nunca, é preciso educar para os valores e estes
valores precisam estar impregnados em toda ação educativa praticada na escola. Como Dom Bosco,
trabalhamos para educar as crianças e os jovens para serem “bons cristãos, honestos cidadãos e
profissionais competentes”.

Seguimento de Jesus Cristo: Salvador, anunciado no Evangelho, que hoje vive na Igreja e no mundo,
e que descobrimos presente em Dom Bosco, que deu a sua vida aos jovens.

Acolhida: A vivência do espírito de família e do trabalho em equipe.

Sistema Preventivo: Síntese da experiência que Dom Bosco viveu e realizou: amor, razão e religião.

Solidariedade: Compromisso para a geração de uma cultura de justiça e paz, como expressões
concretas da caridade.

Formação Continuada: Esforço constante de crescimento e ampliação dos conhecimentos.

Inovação e Competência: Capacidade de trabalho, abertura aos tempos e empreendedorismo.



A rematrícula será deferida mediante liberação do Centro de Serviços Compartilhados (Tesouraria e
Secretaria), ou seja, estará condicionada à inexistência de débitos financeiros junto à Instituição e à
apresentação/entrega de toda a documentação exigida à Secretaria Escolar. A validade contratual
está condicionada ao compromisso com essas obrigações.
A rematrícula será efetuada pelos pais ou responsáveis, mediante assinatura do Quadro Resumo
do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e atualização cadastral,
na secretaria do Colégio.
As matrículas nas atividades extracurriculares acontecerão nas mesmas datas acima.

14 de setembro - Início das Matrículas para os alunos novos (das 8 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas).
23 de outubro - Início da Rematrícula para os alunos atuais. Neste dia (sábado), o horário será especial:
das 8 às 13 horas. Nos demais dias será das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas.
30 de outubro - Sabadão de Rematrículas para o Ensino Médio, das 8 às 13 horas.
* Após o dia 20/12 não garantiremos vagas para quem já é aluno do Salesiano.

Observações:

Documentos Necessários:

Alunos novos:

- Fotocópia da certidão de nascimento ou da carteira de identidade.
- Fotocópia da carteira de vacinas.
- Fotocópia do CPF do aluno.
- Fotocópia da carteira de identidade e do CPF dos pais ou responsáveis.
- Fotocópia do comprovante de residência.
- Atestado de Frequência ou Aprovação do Colégio de origem.

Matrícula e Rematrícula



Anuidade 2022
O valor da anuidade da Prestação dos Serviços Educacionais é dividido em 12 (doze) parcelas, que
poderão ser pagas em qualquer agência bancária até o vencimento; após o vencimento (dia 10),
poderão ser pagas somente no Banco Bradesco. As mensalidades das atividades extracurriculares
também vencem no dia 10 de cada mês.
As parcelas de Prestação de Serviços Educacionais com atraso terão multa de 2% (dois por cento),
acrescido de encargo financeiro e juro de 1% ao mês e correção monetária, conforme estabelecido 
em contrato.

Lembrete importante: A partir de 1º de janeiro de 2022, os nossos alunos matriculados, estarão
protegidos por um Seguro Educacional Básico contra acidentes, com duração de 12 meses.

2022 ANUIDADE
R$ 1.332,45 R$ 15.989,40

R$ 15.822,11

R$ 15.382,78

R$ 1.318,51

R$ 1.281,90

ETAPA
Educação Infantil

Ensino Fundamental Anos Iniciais 
1º ao 5º Ano
Ensino Fundamental
Anos Finais 6º ao 9º Ano

Ensino Médio R$ 17.618,95R$ 1.468,25

ATIVIDADE EXTRACURRICULAR 2022 ANUIDADE
Esc. Esporte e Música - 1x
na semana (10 parcelas) R$ 146,94 R$ 1.469,40

Contraturno 5x na semana R$ 1.303,49 R$ 15.641,89

Contraturno 4x na semana R$ 1.244,00 R$ 14.928,00

Contraturno 3x na semana R$ 1.149,04 R$ 13.788,50

Contraturno 2x na semana R$ 765,98 R$ 9.191,80

Contraturno 1x na semana R$ 383,01 R$ 4.596,17

Tutoria Pedagógica (10 parcelas) R$ 535,34 R$ 5.353,40



Horário de Funcionamento do Colégio

Níveis Manhã Tarde

Contraturno - Inf II ao 5º ano

Das 13h25 às 17h35

Das 13h25 às 17h35

Das 7h25 às 11h50

SETOR Manhã Tarde
Secretaria

Financeiro

Biblioteca

Das 7h30  às 12 horas

Das 9 às 11h45

7h30 às 18 horas

Das 13 horas às 17h30

Das 13h30 às 16 horas

ESPAÇO VERDE - Local para atividades de Educação Ambiental, aulas específicas do Contraturno,
encontros de Gestão de Grupo, entre outros.

O horário das aulas é das 7h25 às 11h50 para o turno MATUTINO; e das 13h25 às 17h35 para o turno
VESPERTINO.
O portão de acesso (Rua Gil Stein Ferreira) abre às 7 horas e fecha às 19h30.
O portão de acesso à EI e 1º ano do EFAI (Rua Felipe Schimdt) abre às 13 horas e fecha às 13h30; reabre às
17h30 e fecha às 18 horas.
O horário de trabalho com os alunos matriculados na ATIVIDADE CONTRATURNO (Infantil II ao 5º Ano do
EFAI) é das 8 às 19 horas.
O horário de trabalho com os alunos matriculados na ATIVIDADE TUTORIA PEDAGÓGICA (6º, 7º, 8º e 9º
ano) é das 13h30 às 17 horas.
No início do ano, nossos alunos receberão as carteirinhas de acesso, para utilizar nas catracas. Caso a
família tenha interesse em receber mais de uma carteirinha, para ficar com o adulto responsável, deve
solicitar na secretaria.

Das 8 às 19 horas

Ed. Infantil e 1º ano

Ens. Fundamental 2º ao 5º (anos iniciais)

Ens. Fundamental 6º ao 9º ano (anos finais)

Das 7h25 às 11h50Ensino Médio Das 13h25 às 17h35

Centro de Serviços Compartilhados

Acompanhe o site e o perfil no Instagram para conhecer todos os projetos realizados no Salesiano.
www.salesianoitajai.g12.br / @colegiosalesianoitajai / Facebook

LEAS - Laboratório de Educação Ambiental do Salesiano. Formado por alunos do Ensino Fundamental 
e Médio; o grupo realiza atividades de Educação Ambiental no Espaço Verde, com os alunos do turno
vespertino. Projeto certificado com o Don Bosco Green Alliance (Aliança Verde Dom Bosco), um
movimento internacional de jovens das instituições da Família Dom Bosco, que contribuem para a ação, 
o pensamento e a política ambiental global, com a missão de construir uma nova geração de cidadãos 
e líderes comprometidos com o meio ambiente.


