
Joinville, 24 de outubro de 2022.

Senhores Pais, Senhoras Mães e/ou Responsáveis

REMATRÍCULA PARA NOSSOS ALUNOS - 2023
 

As rematrículas (alunos veteranos) do Colégio UNIVILLE de Joinville serão realizadas via internet, no
Portal do Aluno (univilleeduca.univille.br) de 24 de outubro de 2022 a 20 de dezembro de 2022. 
 Dessa forma, estamos encaminhando os procedimentos para a sua realização. 

PROCEDIMENTO PARA REMATRÍCULAS DE ALUNOS JÁ EM CURSO – SOMENTE VIA INTERNET 

Para os estudantes veteranos, a rematrícula deverá ser efetuada no Portal do Aluno - UnivilleEduca
(univilleeduca.univille.br) com o uso do login (CPF do responsável financeiro) e a senha (do
responsável). Após logado no site, o responsável pela rematrícula deverá acessar o ambiente
EDUCACIONAL no link “MATRÍCULA ON-LINE”, no qual terá acesso ao processo “PROCESSO REMATRÍCULA
COLÉGIO 2023 – JOINVILLE”. Acessando esse link deverão ser seguidos os passos indicados até o final do
processo. Após todas as etapas cumpridas de preenchimento, deverá ser impressa a Ficha de Matrícula
e o boleto; e duas vias do Contrato (todas as páginas rubricadas e assinada na última página).

ATENÇÃO: A rematrícula só será considerada efetivada após o pagamento da 1ª parcela, que poderá ser
quitada até 13/01/2023. A entrega do Contrato sem o pagamento do boleto é considerada uma pré-
matrícula, não gerando direitos ao interessado.

As rematrículas serão realizadas, impreterivelmente, até o dia 20/12/2022, às 12h, pelo Portal do
Aluno - UnivilleEduca. 

TROCA DE TURNO – As famílias que desejarem alterar o turno contratado do matutino para o
Integral/Semi-Integral ou do Integral/Semi-Integral para o matutino devem preencher o formulário pelo
link: https://bit.ly/2UmoBBQ. 

 
EDITAL DE MATRÍCULAS E ENCARGOS EDUCACIONAIS
O Edital de Matrículas e Encargos Educacionais está publicado no site https://www.univille.edu.br/pt-
BR/ensino/colegio-univille/colegio-joinville/index/598381

MATERIAL DIDÁTICO
 
SISTEMA POSITIVO DE ENSINO – SPE, SOCIOEMOCIONAL – PROGRAMA PLENO E PROGRAMA
BILÍNGUE HIGHFIVE: https://www.univille.edu.br

Esperamos tê-lo conosco em 2023!
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O Período Integral com Programa Bilíngue será ofertado para alunos do Jardim I (Educação Infantil) ao
9º ano (Ensino Fundamental Anos Finais), no horário de 13h30 às 17h55. Com tolerância até 18h30.
O Período Semi-Integral com Programa Bilíngue será ofertado para 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino
Fundamental Anos Finais, diariamente de 13h30 até 15h10.
A família que realizar a aquisição do material didático Positivo e/ou Pleno após 15/01/2023 deverá ter
a ciência que o aluno receberá a 1ª apostila da Editora Positivo após o início do período letivo. 
O desconto para irmãos será concedido a partir da 2ª mensalidade (retroativo). 
Para aquisição dos materiais didáticos, seguirá bilhete informativo posteriormente.

Conforme Edital de Matrículas e Encargos Educacionais 2023, “3.6 Os valores do material didático não
estão incluídos no valor das mensalidades escolares, sendo indispensável à aquisição pelos responsáveis
legais do aluno diretamente no site da Editora Positivo – Loja na Escola e obrigatório o uso pelo mesmo
para a adequada e regular prestação do serviço educacional, conforme proposta pedagógica do Colégio
Univille de Joinville."

3.7 Para além do previsto no item anterior, para os alunos do 6º Ano ao 9º Ano do Ensino Fundamental
Anos Finais, a partir de 2022 na grade curricular consta uma aula que tratará de temáticas
socioemocionais e, este material didático não está incluído no valor das mensalidades escolares, sendo
indispensável à aquisição pelos responsáveis legais do aluno do material no site do Sistema Positivo de
Ensino, sendo obrigatório o uso pelo mesmo para a adequada e regular prestação do serviço educacional,
conforme proposta pedagógica do Colégio Univille de Joinville.
3.8 Para além do previsto no item 3.6, para os alunos do 1º Ano ao 5º Ano do Ensino Fundamental Anos
Iniciais, a partir de 2023 será implantado na grade curricular uma aula que tratará de temáticas
socioemocionais e, este material didático não está incluído no valor das mensalidades escolares, sendo
indispensável à aquisição pelos responsáveis legais do aluno do material na secretaria do Colégio Univille
Joinville, sendo obrigatório o uso pelo mesmo para a adequada e regular prestação do serviço
educacional, conforme proposta pedagógica do Colégio Univille de Joinville.
3.9 As turmas do Maternal e Jardim I não utilizam o material didático do Sistema Positivo de Ensino, sendo
necessário que os responsáveis legais do aluno adquiram a agenda conforme informações repassadas
pelo Colégio Univille de Joinville.
3.10 Para o Programa Bilíngue do Colégio Univille de Joinville (Jardim II ao Ensino Fundamental Anos Finais)
o material didático utilizado para o desenvolvimento das atividades é o do Sistema High Five. Os valores do
material para o Programa Bilíngue não estão incluídos no valor das mensalidades escolares, sendo
indispensável à aquisição pelos responsáveis legais do aluno diretamente no site da Editora Conexia e
obrigatório o uso pelo mesmo para a adequada e regular prestação do serviço educacional.

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 

Quaisquer esclarecimentos podem ser feitos pelo telefone 3461-9048 ou via WhatsApp (47) 9 8464-5261.
 

Atenciosamente,
Secretaria do Colégio Univille.

Esperamos tê-lo conosco em 2023!


