
 
 
               
 
 

Porto Alegre, 03 de dezembro de 2020. 
 
Prezados pais e/ou responsáveis!  
 

DIA 05/12 NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE NAS ESCOLAS CONFORME E-MAIL ENVIADO 
ANTERIORMENTE. Pedimos desculpas pelos transtornos.  As datas para rematrículas seguem no 
cronograma abaixo.  
 
 No mês de outubro iniciamos as rematrículas para o ano letivo de 2021, com a oferta do 
parcelamento da primeira mensalidade e o desconto de 33% no valor da matrícula.  
 

 Vivemos um ano atípico e sabemos das dificuldades pelas quais muitas famílias estão passando 
para poder manter seus filhos em uma escola de qualidade. Sensibilizados com o momento atual de 
Pandemia da COVID-19, a Direção Geral da Rede de Escolas São Francisco vem manifestar: 

1) Como uma Instituição Católica Cristã, o momento é de ficarmos juntos e caminharmos juntos. 
2) Iremos manter o desconto de 33% na matrícula do valor da mensalidade de 2021.  
3) Aos que tem pendências de mensalidades, estamos abertos ao diálogo e à negociação. Venham 

conversar conosco!  
 

Devido aos cuidados de distanciamento, saúde e higiene que o momento atual nos exige, 
organizamos um cronograma, para evitarmos aglomerações, conforme segue:  

Data Nível de Ensino que o(a) aluno(a) frequenta em 2020 

10 de dezembro – 5ª feira  Educação Infantil,  1º e 2º  Ano do Ensino Fundamental 

11 de dezembro – 6ª feira  3º ao 5º Ano do Ensino Fundamental  

12 de dezembro – Sábado Todos aqueles que não podem vir durante a semana 

14 de dezembro – 2ª feira  6º e 7º Ano do Ensino Fundamental 

15 de dezembro – 3ª feira  8º e 9º Ano do Ensino Fundamental  

16 de dezembro – 4ª feira  Ensino Médio  
 

Obs.:  
1) No e-mail anterior havíamos divulgado o atendimento no sábado do dia 05/12/2020, por favor, 

desconsiderem essa data. O atendimento no sábado será somente no dia 12/12/2020.  
2) Para realizar a matrícula é necessário efetuar o pagamento da primeira mensalidade e assinar o 

contrato na secretaria da escola. O pagamento do boleto poderá ser feito no ato da matrícula, na 
escola, através de cartão Visa, Master ou Elo ou dinheiro. Caso prefira receber o boleto para 
pagamento, favor entrar em contato com: tesouraria.sf@redesf.com.br.  
 

1. Instituto de Educação São Francisco – Zona Norte – Fone: 3272.3800 
2. Instituto São Francisco – Cachoeirinha – Fone: 3441.1001 
3. Instituto São Francisco – Santa Família – Fone: 3342.9797 
4. Instituto São Francisco Coração de Maria – Esteio – Fone: 3473.6255 
5. Instituto São Francisco – Pallotti – Fone: 3341.3055 
6. Escola São Francisco – Santa Fé – Fone: 3366.9652 
7. Escola São Francisco – Zona Sul  - Fone: 3268.1566 
8. Escola São Francisco – Menino Deus – Fone: 3233.1424 
9. Escola São Francisco – Gravataí – Fone: 3424.4444 
10. Escola de Ed. Infantil São Francisco – Zona Sul – Fone: 3268.9034 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

  
 
 
 
 

 
Reforçamos o convite para que não deixem de nos procurar para quaisquer dúvidas, informações, 

negociações. 
 

Nosso horário de atendimento:  
 Segunda a Sexta-feira: - Manhã: 8h às 12h;  tarde: 13h30min às 17h.  
 Sábado (dia 12/12): - Manhã: 8h às 12h. 
 

 Que São Francisco de Assis, padroeiro de nossas escolas, e Nossa Senhora de Fátima, intercedam 
junto a Deus, todas as bênçãos sobre a sua família e trabalho!  
  

 Um Fraterno Abraço!   
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