
                                                                                                                       Santos, 11 de outubro de 2019 

                                                                                                                                                        Circ. Nº 101/19 

Assunto: Rematrícula/Matrícula – 2020 
Senhores Pais e/ou Responsáveis 
           . 

           As rematrículas deverão ser efetuadas de forma presencial, pelo responsável legal e financeiro,   

observando o calendário abaixo, de acordo com o  nível atual  (2019): 

 
Ensino Médio – 1º e 2º Ano 

Nível em 2019 Data  Horário 
1º Ano 21/10 – 2ª feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h 

2º Ano 22/10 – 3ª feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h 

                    → A partir de 30 de outubro matrícula para alunos novos do Ensino Médio 
 

Ensino Fundamental – 6º ao 9º Ano 

Nível em 2019 Data  Horário 
9º Ano 23/10 – 4ª feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h 

8º Ano 24/10 – 5ª feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h 

7º Ano 25/10 – 6ª feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h 

6º Ano 28/10 – 2ª feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h 

               → A partir de 04 de novembro matrícula para alunos novos do Ens.Fund.2 

 
Ensino Fundamental – 1º ao 5º Ano 

Nível em 2019 Data  Horário 
5º Ano 29/10 – 3ª feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h 

4º Ano 30/10 – 4ª feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h 

3º Ano 31/10 – 5ª feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h 

2º Ano 01/11 – 6ª feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h 

1º Ano 04/11 – 2ª feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h 

                     → A partir de 12 de novembro matrícula para alunos novos do Ens.Fund.1 

 
Educação Infantil 

Nível em 2019 Data  Horário 
GRUPO 5 05/11 – 3ª feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h 

GRUPO 4 06/11 – 4ª feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h 

GRUPO 3 07/11 – 5ª feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h 

          GRUPO 1 - 2 08/11 – 6ª feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h 

                      → A partir de 18 de novembro matrícula para alunos novos da Ed.Infantil 
 

►   As matrículas efetuadas aos sábados deverão ser agendadas 
antecipadamente 

 
 Para a rematrícula solicitamos a entrega de 01 foto 3x4, para atualização do prontuário do(a) aluno(a)  

 Solicitamos apresentar cópia atualizada da Carteira de Vacinação,  

 Solicitamos apresentar cópia do  RG e CPF dos responsáveis. 

 BOLSAS DE ESTUDO:   Integrada, Sindicatos (somente matrículas para o período regular) e Atleta   

        Federado deverão ser solicitadas no ato da rematrícula, para análise da Direção.  A normatização de 

        Bolsas de Estudo de 2020 estará disponível na secretaria da escola.  Lembramos que as mesmas não  

        são cumulativas e  a  concessão é válida de fevereiro a dezembro do ano vigente.   

        O desconto pontualidade (pagto até o vencimento) e fidelização serão efetuados  automaticamente    

     VALORES:  no período de matrícula, os valores para 2020, estarão afixados no mural da escola.       
 
Aceitaremos cheque pré datado para no máximo dia 20 de dezembro de 2019, bem como o pagamento 
em cartão de débito/crédito Visa ou Mastercard (em até 02 vezes) nos meses de outubro e novembro.   
Matrícula efetuada em dezembro no crédito somente em 01 vez e em janeiro somente débito. 
As matrículas efetuadas a partir de 04 de janeiro de 2020, o pagamento será com o valor cheio, sem o 
desconto pontualidade. 
Contamos com a colaboração dos Senhores, para que possamos oferecer um atendimento de qualidade 

           Atenciosamente 
      A Direção 


