ENSINO FUNDAMENTAL
2o. semestre de 2018
2018
Assunto: Matrícula para o 2º
º semestre de 2018.
201
Srs. Responsáveis
A Escola Prof. Luiz Rosa funciona, no ensino médio, no regime semestral de disciplinas, assim
todos os contratos de prestação de serviços são anuais com renovação semestral, mesmo no
ensino fundamental.
Para renovação da matrícula e não correr o risco de perder a vaga para o próximo semestre,
semestre o
responsável deverá cumprir os seguintes procedimentos e prazos:
• comparecer ao atendimento da escola para retirar o boleto referente
referente ao mês de julho
j
de
2018,, observadas as orientações no final deste informativo;
informativo
• assinar o requerimento de renovação da matrícula;
• efetuar o pagamento do boleto (banco, dinheiro ou cartão de débito) conforme tabela abaixo.

Os prazos de descontos descritos abaixo são válidos para renovação de matrícula dos
alunos que cursam Ensino Fundamental e todos constarão no boleto que será emitido.
Pagamento do
Retirada do boleto na escola
esc
Descontos
boleto
De 19/06/2018 até 29/06/201
/06/2018
Até 29/06/2018
6%
De 02/07/2018 até 06/07/201
/07/2018

Até 06/07/2018

3%

Em 10/07/2018

Em 10/07/2018

Sem desconto

Fora de prazo, matrícula condicionada à existência de vaga.
Após 10/07/2018

Dia seguinte ao da
emissão do boleto

Com multa e juros.

ORIENTAÇÕES:
•

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

•

Para a efetivação da matrícula do 2º 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 10/07/2018
1
disponibiliza a vaga para novos
alunos e mudanças de período.
período

Horário .. : Segunda a Sexta feira das 8h às 17h30.
17h
Se preferir, agende o horário para matrícula (11)4806-0051.
(11)4806
1.
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