Curitiba, dezembro de 2019.
Prezados pais e responsáveis,
Com o objetivo de proporcionar às famílias mais comodidade para efetuar a matrícula nos esportes
curriculares e atividades complementares do Pré l ao High School referentes ao ano letivo de 2019, o
Colégio Positivo Internacional comunica que esse processo será feito de forma on-line.
O colégio pede aos responsáveis que acessem o guia das atividades complementares, disponível a
partir do dia 11 de dezembro no espaço “Informações importantes para 2019”, na página inicial do site
colegiopositivo.com.br, que informa modalidades, dias, horários e valores das atividades disponibilizadas
pela instituição para 2019. Solicita-se, ainda, que os senhores selecionem apenas as atividades e turmas
direcionadas para o ano de ensino que o seu filho cursará em 2019.
As matrículas estarão disponíveis no dia 12 de dezembro, a partir das 12h, até o dia 31 de
janeiro de 2019 ou enquanto houver vagas disponíveis. Após essa data, matrículas nas vagas
remanescentes poderão ser requeridas no departamento de esportes. Caso não haja mais vaga para a
modalidade pretendida, o responsável poderá procurar pessoalmente a secretaria de esportes e cultura para
deixar o nome do aluno na lista de espera. Serão mantidas turmas com o número mínimo de dez alunos.
Caso não abra a turma, será oferecida pelo Departamento de Esportes e Cultura outra modalidade que
conste no guia das atividades.
Seguem informações específicas para determinados segmentos de ensino:
a) Alunos que cursarão o Pré l e Pré II em 2019 não precisarão fazer o processo de matrícula nas
atividades curriculares em 2019, pois na primeira semana de aula será realizada uma vivência
das modalidades Dança e Psicomotricidade, já inclusas na matriz curricular. Na segunda semana
de aula, será enviada uma circular referente à escolha dessas atividades;
b) Para os alunos dos Anos Finais e High School, serão ofertados Clubs, atividades esportivas
e culturais que, algumas em parceria com Universidade Positivo, levam a um ensino integral dos
alunos. As matrículas serão realizadas na primeira semana de aula.
Procedimentos
1. Acesse o site do Colégio Positivo (www.colegiopositivo.com.br) e clique em “Informações
Importantes para 2019”;
2. A partir do dia 12 de dezembro, abra o Guia das Atividades Complementares da unidade na qual
o aluno estuda e verifique os horários e os valores das atividades desejadas. Lembre-se de
selecionar apenas atividades específicas para o ano de ensino que o aluno cursará em 2019;
3. No dia 12 de dezembro, a partir das 12h, entre no site do Colégio Positivo com o login(CPF) e
senha(data de nascimento, caso não tenha alterado a senha) de acesso do responsável
financeiro. Clique em “Entrar”.
4. Clique, em “Matrícula” e no nome do estudante para acessar o sistema de matrícula nas atividades
complementares 2019;
_______________________________________________________________________________________________________
Colégio Positivo Júnior
R. Marcelino
Champagnat, 733

(41) 3335-3535

Colégio Positivo –
Jardim Ambiental
R. Itupava, 985

Colégio Positivo – Ângelo
Sampaio R. Alferes Ângelo
Sampaio, 2.300

www.colegiopositivo.com.br

Colégio Positivo
Internacional R. Prof. Pedro
Viriato P. de Souza, 5.300

Ouvidoria: ouvidoriacolegio@positivo.com.br

5. Importante: Somente alunos devidamente matriculados para 2019, com aceite do contrato, e
mensalidade de 2018 em dia, terão acesso às matrículas das Atividades Complementares;
6. Selecione somente uma das modalidades esportivas do Currículo (modalidade obrigatória e sem
custo adicional) e faça sua escolha, a partir da turma escolhida clique em “Adicionar Modalidades”.
7. Caso tenha interesse pelas modalidades das Atividades Complementares (modalidades com custo
adicional) selecione somente a(s) modalidade(s) esportivas e culturais e faça sua escolha, a partir
da turma escolhida clique em “Adicionar Modalidades”; o sistema apresentará os dias e horários para
a turma escolhida.
8. Escolha o dia e horário e clique em “Adicionar Modalidade”. O sistema incluirá a modalidade na lista
do aluno (caso o responsável deseje trocar a modalidade, pode-se selecionar a atividade que se
deseja excluir e clicar no botão lixeira). O sistema não exibirá a turma se não houver mais vagas.
9. Para as Atividades Terceirizadas, teremos um link no Guia de matrícula para maiores informações.
10. Revise a lista de atividades desejadas e conclua o processo.
11. Importante: Imprima e salve o comprovante de matrícula. Pedidos de alteração somente serão
aceitos mediante apresentação do comprovante.
Em 2019, as atividades complementares iniciarão dia 11 de fevereiro. Certo de sua participação, o
Colégio Positivo Internacional coloca-se à disposição para esclarecimentos.
Atenciosamente,
Prof. Caio Capra
Gestor de Esportes e Cultura do Colégio Positivo Internacional
Prof. Pedro Daniel Rodrigues da Silva
Diretor do Colégio Positivo Internacional
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