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INFORMATIVO DE MATRÍCULA 2021 

1- Trazer os documentos e apresentá-los na secretaria escolar. 
  

 Cópia do RG ou da certidão de nascimento da criança; 

 Preencher Ficha Cadastral (pode ser no ato da matrícula ou solicitada com antecedência) 

 1 Foto 3x4 recente; 

 Declaração Vacinal (atualizada); 

 Cópia do RG e CPF dos pais; 

 Comprovante de residência atualizado; 

 Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do responsável financeiro; 

 Cópia do RG e telefones de contato das pessoas autorizadas a pegar a criança; 

 Declaração de quitação financeira da escola de origem; 

 Atestado de frequência no ato da matrícula; 

 Histórico Escolar (transferência), entregar até no máximo 30 dias após a matrícula. 

 Laudo médico (caso o tenha). 
 

2- O valor da anuidade será dividido em: Adiantamento (R$250,00) e o restante em até 12 parcelas 
mensais iguais.  
EDUCAÇÃO INFANTIL: R$ 516,09* (para pagamento até o vencimento). 

ENSINO FUNDAMENTAL 1 Matutino até 22/12/20: R$ 556,92* (para pagamento até o vencimento). 

ENSINO FUNDAMENTAL 1 Matutino: R$ 592,62* (para pagamento até o vencimento). 

ENSINO FUNDAMENTAL 1 Vespertino: R$ 628,39* (para pagamento até o vencimento). 

ENSINO FUNDAMENTAL 2 Matutino: R$ 655,45* (para pagamento até o vencimento). 
PERÍODO INTEGRAL: R$ 1.047,70* (para pagamento até o vencimento). 

*Estes valores estão com desconto condicionados para pagamento até o dia do vencimento, para consultar 
valores totais fora desta condição, verificar com o setor financeiro da escola. 

 
3- Lembramos também que a matrícula só estará efetivada quando: for quitada a primeira 
mensalidade, realizada a assinatura do contrato e com o preenchimento cadastral junto à secretaria. 
 
4- Material Didático:   
ED. INFANTIL:  R$ 450,00       |       ENSINO FUND. 1: R$ 650,00       |       ENSINO FUND. 2: R$ 850,00 
Para compra efetuada até janeiro: parcelamento em até 6 vezes (no cartão); 
A partir de fevereiro: parcelamento em até 4 vezes (no cartão). 

 
Atendimentos e Serviços: 
 

* Diante do quadro atual de Pandemia, cumprindo as normativas vigentes exigidas pelo governo, as 
matrículas deverão ser agendadas com antecedência, por telefone ou whatsapp - 47 3045-2146 
 

SECRETARIA E FINANCEIRO  -  de Segunda a Sexta das 08h às 11h30 e 13h30 às 17h30min. 

 
Será um prazer ter vocês conosco no próximo ano, e oramos para que as bênçãos 
de Deus estejam sobre a sua vida e a sua casa! 


