2019

MATRÍCULAS

REMATRÍCULA: de 18/07 a 31/08/18
NOVOS ALUNOS: a partir de 03/09/18

A cada ano, somos desafiados a nos aprimorar, impulsionados pela confiança
em nosso trabalho e pela parceria com as famílias de nossos alunos.

PERÍODO DE REMATRÍCULA
O período de Rematrícula 2019 será entre 18 de julho e 31 de agosto de 2018 e, como nos anos anteriores, priorizaremos as opções dos nossos alunos e somente a partir de 03 de setembro, daremos início às matrículas para alunos
novos, quando cessa nossa responsabilidade em garantir o período de aulas de seu filho (manhã/tarde/semi-integral
e integral).
Sugerimos que, para evitar transtornos, garantam a vaga e o período, efetivando a rematrícula entre 18 de julho
e 31 de agosto. Não haverá possibilidade de garantir o período de aulas para os alunos que não forem rematriculados
até 31/08/18, pois as vagas disponíveis serão oferecidas para novos alunos, a partir de 03/09/18.
18/07 a 02/08 Todas as séries

15/08

8º ano do Ensino Fundamental

03/08

Ed. Infantil (Maternal, NI e NII)

16/08

9º ano do Ensino Fundamental

06/08

1º ano do Ensino Fundamental

17/08

1ª série do Ensino Médio

07/08

2º ano do Ensino Fundamental

20/08

2ª série do Ensino Médio

08/08

3º ano do Ensino Fundamental

21/08

3ª série do Ensino Médio

09/08

4º ano do Ensino Fundamental

22 e 23/08

Plantão para EI ao EF (1º ao 5º ano)

10/08

5º ano do Ensino Fundamental

24 e 27/08

Plantão para EF (6º ao 9º ano)

13/08

6º ano do Ensino Fundamental

28 e 29/08

Plantão para Ensino Médio

14/08

7º ano do Ensino Fundamental

30 e 31/08

Plantão para todos os níveis/anos/séries

30/06 a 29/07 – Recesso escolar. Horário de atendimento das 8h às 17h.

FORMULÁRIOS E DOCUMENTAÇÃO
Os formulários estarão disponíveis na Recepção do Colégio e no banner de matrículas no site do Colégio (www.
colegioeduardogomes.com.br), a partir de 10/07/18. A quem fizer uso dos formulários pelo site (painel do aluno),
basta atualizar os dados (no próprio computador), imprimir, assinar e trazê-los na data determinada, juntamente com
o pagamento.
Observação
- Trazer toda a documentação já preenchida.
- Os documentos estão formatados para impressão em folha A4.
- Em caso de mudança de endereço, trazer cópia do comprovante.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
RESERVA DE VAGA/REMATRÍCULA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA AS
REMATRÍCULAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 18 JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2018
Mensalidade de janeiro

Total ou parcelada até 10/01/19, com cheques ou cartão de crédito (ELO, MASTER e
VISA): até 6 parcelas

Taxa de material e apostilas

Total ou parcelada (6 cheques) ou cartão de crédito (ELO, MASTER e VISA): até 10 parcelas

Mensalidade de janeiro
e apostilas À VISTA
Pagamento integral da anuidade/2019 através de cheque ou cartão de DÉBITO

4% de desconto para pagamento com cheque ou cartão de débito,
no período de 18/07 a 31/08

Pagamento até 20/08/18: 8% de desconto, aplicados nas mensalidades de jan a dez/19.
Pagamento até 10/01/19: 5% de desconto, aplicados nas mensalidades de jan a dez/19.

Observação
As condições de pagamento da rematrícula, após a data estabelecida
pelo Colégio (18/07 a 31/08), poderão sofrer alterações.

IMPORTANTE
Para alunos inadimplentes, o Colégio reserva-se o direito de não aceitar a rematrícula.
Os valores das anuidades estarão sujeitos a majoração se houver mudanças na atual economia, provocadas
por atos governamentais ou dissídios coletivos em porcentagem superior à aplicada.

Quem efetuar a rematrícula até 31/08/18 terá o BENEFÍCIO do desconto concedido, por mera liberalidade, a
partir da mensalidade de FEVEREIRO/19, mediante a entrega do formulário de bolsa, devidamente preenchido, até 03/12/18, impreterivelmente.
As rematrículas efetuadas a partir de 03/09/18 NÃO TERÃO o benefício da bolsa de estudo na mensalidade
de fevereiro de 2019 − o desconto será aplicado a partir de março de 2019, sendo que o prazo para entrega do
formulário, devidamente preenchido, será 03/12/2018.
Observação
As solicitações de bolsas são válidas somente para o ano letivo vigente e serão atendidas após análise, por mera
liberalidade. Só serão deferidas depois da entrega do formulário de bolsas de estudo com os documentos solicitados. Caso não seja entregue até 03/12/18, a concessão de bolsa não será renovada, mesmo para os valores
acordados anteriormente. Lembramos que as bolsas de estudo não são acumulativas.

TABELA DE VALORES - 2019
2019

EDUCAÇÃO INFANTIL
(Maternal/NI/NII)

ENS. FUNDAMENTAL
(1º ao 5º ano)

ENS. FUNDAMENTAL
(6º ao 9º ano)
*somente 6º e 7º anos

ENS. MÉDIO

TAXA

APOSTILAS

TOTAL
REMATRÍCULA

Manhã/Tarde

R$ 1.470,00

R$ 2.755,00

Semi-integral

R$ 2.080,00

Integral

R$ 2.235,00

R$ 3.520,00

Manhã/Tarde

R$ 1.620,00

R$ 3.235,00

Semi-integral

R$ 2.245,00

Integral

R$ 2.410,00

R$ 4.025,00

Manhã/Tarde

R$ 1.970,00

R$ 4.045,00

*Semi-integral

R$ 2.400,00

*Integral

R$ 2.540,00

Manhã/Tarde

R$ 2.245,00

R$ 555,00

R$ 555,00

R$ 555,00

R$ 730,00

R$ 1060,00

R$ 1.520,00

R$ 3.365,00

R$ 3.860,00

R$ 4.475,00
R$ 4.615,00

R$ 430,00

R$ 1.745,00

R$ 4.420,00

Observação
Entenda-se por “rematrícula” a reserva de vaga para 2019, formalizada com o pagamento (de acordo com as
informações acima) da mensalidade de janeiro e das taxas de materiais e apostilas. A bonificação referente à indicação de novos alunos será considerada apenas até o início das aulas. Não é acumulativa e será considerada,
somente, para o ano letivo vigente, desde que conste documentação no ato da matrícula

Atenciosamente
Fundação de Rotarianos de São Caetano do Sul e Direção-geral

AQUI SEU FILHO APRENDE A SER, CONHECER, FAZER E CONVIVER.

Compromisso de educar para transformar.

