ENSINO MÉDIO + TÉCNICO
Renovação de matrícula para 2018
Srs. responsáveis e alunos
Leiam cuidadosamente todo o documento, pois este comunicado contém informações
importantes sobre a renovação de matrícula para o ano de 2018.
Para renovar a matrícula e usufruir de descontos especiais, o responsável pelo aluno deverá
cumprir os seguintes procedimentos:
 comparecer à secretaria da escola para retirar o boleto referente ao mês de janeiro de 2018
até 20/12/2017, observadas as orientações no final da página;
 assinar o requerimento de renovação da matrícula;
 assinar o contrato de prestação de serviços educacionais;
 efetuar o pagamento no banco conforme tabela abaixo.
Os prazos de descontos abaixo são válidos para renovação de matrícula dos alunos que cursarão
Ensino Médio + Técnico e constarão no boleto que será emitido com o valor reajustado para
2018 em 4,88%.
Pagto efetuado

Forma de pagamento

Local de pagamento

Descontos

Até 20/12/2017

Dinheiro

Secretaria

9%

Dinheiro, cartão de
débito, boleto
Dinheiro, cartão de
débito, boleto
Dinheiro, cartão de
débito, boleto

Secretaria ou rede
bancária
Secretaria ou rede
bancária
Secretaria ou rede
bancária

Até 28/12/2017
Até 08/01/2018
Até 10/01/2018

6%
3%
Sem desconto

Valor ANUAL do Material Didático 2018 para o Ensino Médio 2o. e 3o. anos.
Forma de Pagamento
À vista com desconto de 5%
6 parcelas

Valor Parcela Valor Total
R$ 1.092,50
R$ 1.092,50
R$ 191,67
R$ 1.150,00

ORIENTAÇÕES:


Alunos que estiverem com algum documento faltando em seu prontuário não poderão efetuar
a matrícula para o próximo semestre, até a entrega destes.



Para a efetivação da matrícula do 1º semestre de 2018, o aluno deverá estar com todas as
parcelas vencidas quitadas (artigo 5º da Lei 9870 de 23 de novembro de 1999).



A falta do pagamento da matrícula até 10/01/2018 disponibiliza a vaga para novos
alunos.

Horário para matrícula: Segunda a Sexta-feira das 7h30 às 17h30.
Se preferir, agende o horário para matrícula (11)4806-0091.

Secretaria

