REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
1.Aluno(a):
Nome social, se for o caso:
CPF:
RG:
Ano Letivo:
Nível Escolar:
2.Responsável Legal:
Nome social, se for o caso:
Grau de parentesco:
CPF:
RG:
Endereço:
Município:
Estado:
Email:

Data Nascimento:
Série/Turma:
Turno:

Nacionalidade:
Data Nascimento:
Bairro:
Cep:
Telefone:

3.Responsável Legal:
Nome social, se for o caso:
Grau de parentesco:
CPF:
RG:
Endereço:
Município:
Estado:
Email:

Nacionalidade:
Data Nascimento:
Bairro:
Cep:
Telefone:

4.Responsável Financeiro(a):
Nome social, se for o caso:
Grau de parentesco:
CPF:
RG:
Endereço:
Município:
Estado:
Email:

Nacionalidade:
Data Nascimento:
Bairro:
Cep:
Telefone:

Prezado(a) Diretor(a),
____________________________, devidamente qualificados(as) acima, vêm/vem,
respeitosamente, requerer a (re)matrícula de ___________________________, também acima
qualificado(a), de quem somos/sou responsáveis/responsável legais/legal, com a anuência do(a)
Responsável Financeiro(a), também acima qualificado(a), no(a) ________ série/ano do ensino
( ) infantil ( ) fundamental ( ) médio, para o ano letivo de 2021.

Declaramos/Declaro, para os devidos fins, que:
a) temos/tenho conhecimento das disposições normativas acerca do uso do Nome Social e que
a sua eventual inclusão nos documentos escolares internos deverá ser requerida formalmente
somente pelos Responsáveis Legais.
b) e temos/tenho ciência dos ordenamentos institucionais, do planejamento e da prestação de
serviços educacionais que ora solicitamos/solicito (re)matrícula.
c) que temos/tenho ciência do valor da anuidade, conforme abaixo especificada, e que a mesma
sofrerá reajuste todo o mês de janeiro de cada ano, de acordo com a Lei n.º 9.870/99, sendo que
o acréscimo será incluído nos encargos educacionais, sejam eles pagos à vista ou parcelados
mensalmente.
d) que fica eleita a seguinte forma de pagamento aos serviços educacionais ofertados pelo
Colégio:
NÍVEL DE ENSINO

VALOR DA
ANUIDADE

VALOR DA
MENSALIDADE

Educação Infantil

R$ 7.200,00

R$ 600,00

Ensino Fundamental - (1º ao 5º ano)

R$ 7.500,00

R$ 625,00

Ensino Fundamental II - (6º ao 9º ano)

R$ 8.148,00

R$ 679,00

Ensino Médio - (1ª e 2ª série)

R$ 9.420,00

R$ 785,00

Ensino Médio - (3ª série)

R$10.428,00

R$ 869,00

Turno Integral

R$ 12.780,00

R$ 1.065,00

Opções de pagamento:
( ) Mensalidade: Em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R$______________ , com
pagamento todo o dia 10 (dez), iniciando-se em 10/01/2021.
( ) Pagamento à vista - Valor total do contrato anual : R$____________.
e) que é de nossa/minha inteira responsabilidade a aquisição de tecnologia e também de internet
para que o(a) aluno(a), se necessário, tenha acesso a aulas remotas.
f) que o Colégio não realiza o transporte de seus alunos.
g) que estamos/estou cientes/ciente que a prestação do serviço educacional depende de aquisição
do material físico e virtual indicado pelo Colégio, razão pela qual aceitamos/aceito e nos/me
obrigamos/obriga a aquisição, sob pena de suspensão do serviço.

h) que fica eleita a seguinte forma de pagamento do material didático anual indicado pelo
Colégio:
NÍVEL DE ENSINO

VALOR DO MATERIAL

Educação Infantil

R$ 380,00

Ensino Fundamental I - (1º ano)

R$ 790,00

Ensino Fundamental II - (2º ao 5º ano)

R$ 880,00

Ensino Fundamental I - (6º ao 9º ano)

R$ 1.040,00

Ensino Médio - (1ª e 2ª série)

R$ 1.511,00

Ensino Médio - (3ª série)

R$ 1.744,00

Opções de pagamento do material didático:
( ) cartão de crédito: em até 10 vezes (primeira parcela 10/01/2021);
( ) cheque: em 1+4 vezes (primeira parcela 10/01/2021);
( ) boleto bancário: em 1+2 vezes (primeira parcela 10/01/2021).
i) que o presente requerimento corresponde ao aceite à proposta do contrato educacional, cujas
cláusulas temos e concordamos/concordo, e que a formalização da (re)matrícula depende do
deferimento do Colégio, após análise das condições legais e regimentais.
j) que em sendo o caso de renovação do contrato, esta ocorrerá na série/ano subsequente e, no
caso de não aprovação do(a) aluno(a), garantir-se-á a vaga na série de permanência, observadas
as condições de deferimento.
k) que concordamos/concordo com os termos do Requerimento de Matrícula,
repassamos/repassei os dados necessários para o seu preenchimento e concordamos/concordo
com o tratamento dos dados pessoais aqui informados para finalidade específica contratual e/ou
legal, em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD),
cientes/ciente de que a qualquer momento poderemos/poderei solicitar formalmente a revogação
da autorização para tratamento de dados.
______________/SC,________de______________________de____________

Responsável Legal:____________________________________________________________
Responsável Legal: ___________________________________________________________
Responsável Financeiro(a):______________________________________________________

