REMATRÍCULAS 2023
REMATRÍCULAS: de 25/07 a 1º/09/22
NOVOS ALUNOS: a partir de 05/09/22

Oferecer uma Educação de excelência aos nossos estudantes e famílias,
que atenda às necessidades do século 21,
continua sendo nosso compromisso.
Seguimos firmes no propósito de educar para a construção
de um mundo melhor, mais justo e sustentável para todos, mobilizando
as novas gerações nessa empreitada e acreditando que juntos
podemos superar desafios e incertezas.
Agradecendo a confiança que, ano após ano, consolida a PARCERIA
entre as FAMÍLIAS e o EG, reafirmamos nosso compromisso
de EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

1- PERÍODO DE REMATRÍCULAS
O período de Rematrículas 2023 será de 25 de julho a 1º de setembro de 2022. Priorizaremos as
vagas para nossos alunos e, somente a partir de 05 de setembro, daremos início às matrículas para
alunos novos, quando cessa nossa responsabilidade em garantir o período de aulas de seu (sua/s)
filho (a/s) (manhã/tarde/semi-integral e integral).
Sugerimos que garantam a vaga e o período de seu (sua/s) filho (a/s), efetivando a rematrícula
entre 25 de julho e 1º de setembro, pois as vagas disponíveis serão oferecidas para novos alunos a
partir de 05 de setembro de 2022.
Para melhor atender as famílias que optarem por realizar a rematrícula (reserva da vaga) e os
pagamentos presencialmente (na Recepcão do Colégio), indicamos o calendário abaixo.

De 25/07 a 02/08 - alunos da Educação Infantil ao 2º ano
De 03 a 11/08 - alunos do 3º ao 6º ano
De 12 a 19/08 - alunos do 7º ao 9º ano
De 22 a 30/08 - alunos do Ensino Médio
Dia 31/08- plantão para todos os segmentos

2- VALORES PARA REMATRÍCULAS - 2023
MATERIAL
PEDAGÓGICO

2023

EDUCAÇÃO INFANTIL
(NI/NII)

ENS. FUNDAMENTAL
(1º ao 5º ano)

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

ENS. MÉDIO

(INDIVIDUAL)

APOSTILAS

TOTAL
REMATRÍCULA

Tarde

R$ 1.865,00			

R$ 3.520,00

Semi-integral

R$ 2.640,00

R$ 4.295,00

Integral

R$ 2.840,00			

R$ 4.495,00

Manhã/Tarde

R$ 2.050,00 			

R$ 4.145,00

Semi-integral

R$ 2.850,00

R$ 4.945,00

Integral

R$ 3.050,00			

R$ 5.145,00

Manhã/Tarde

R$ 2.490,00 			

R$ 5.155,00

*Semi-integral

R$ 3.150,00

R$ 5.815,00

*Integral

R$ 3.350,00			

R$ 6.015,00

Manhã/Tarde

R$ 2.850,00

R$ 5.865,00

R$ 715,00

R$ 715,00

R$ 715,00

R$ 715,00

R$ 940,00

R$ 1.380,00

R$ 1.950,00

R$ 2.300,00

Entenda-se por “rematrícula” a reserva de vaga para 2023, formalizada com o pagamento
da mensalidade de janeiro, do material pedagógico (individual) e das apostilas.
As alterações de período solicitadas após a rematrícula efetivada estarão condicionadas à
disponibilidade de vaga.
IMPORTANTE: INTEGRAL E SEMI
Para as alterações de período solicitadas nos meses de janeiro, fevereiro e março, será cobrada
a diferença dos valores (dos períodos), conforme segue, além do valor da mensalidade do novo período.
PERÍODOS

EDUCAÇÃO INFANTIL
(NI/NII)

ENS. FUNDAMENTAL
(1º ao 5º ano)

ENS. FUNDAMENTAL
(6º ao 9º ano)

PERÍODO

VALOR
R$ 775,00

Manhã ou Tarde

para

Semi-integral

Manhã ou Tarde

para

Integral

R$ 975,00		

Semi-integral

para

Integral

R$ 200,00

Manhã ou Tarde

para

Semi-integral

R$ 800,00

Manhã ou Tarde

para

Integral

Semi-integral

para

Integral

R$ 200,00

Manhã ou Tarde

para

Semi-integral

R$ 660,00

Manhã ou Tarde

para

Integral

R$ 860,00		

Semi-integral

para

Integral

R$ 200,00

R$ 1.000,00		

3- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
RESERVA DE VAGA/REMATRÍCULA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA AS REMATRÍCULAS
REALIZADAS NO PERÍODO DE 25 DE JULHO A 1º DE SETEMBRO DE 2022
Mensalidade de janeiro

10% de desconto sobre o valor integral da mensalidade para pagamento até
1º/09/22
6% de desconto sobre o valor integral para pagamento até 10/01/2023
- O pagamento poderá ser feito através de cheque, cartão de DÉBITO
ou transferência bancária - DOC, TED ou PIX.

Material Pedagógico

5% de desconto para pagamento à vista (cartão de débito, transferência
bancária - DOC, TED ou PIX ) até 1º/09/2022.
Valor integral parcelado no cheque, em até 6 vezes, ou no cartão de crédito (ELO,
MASTER e VISA), em até 10 vezes.

Apostilas

5% de desconto para pagamento à vista (cartão de débito, transferência
bancária - DOC, TED ou PIX ) até 1º/09/2022.
Valor integral parcelado no cheque, em até 6 vezes, ou no cartão de crédito (ELO,
MASTER e VISA), em até 10 vezes.

(individual)

Pagamento antecipado da
anuidade/2023

Pagamento até 1º/09/22: 12% de desconto, aplicados nas mensalidades
de jan a dez/23.
Pagamento até 10/01/23: 7% de desconto, aplicados nas mensalidades
de fev a dez/23.
- o pagamento deverá ser feito através de cheque, cartão de DÉBITO
ou transferência bancária - DOC, TED ou PIX.

4- IMPORTANTE

• Lembramos que o pagamento da reserva de vaga poderá ser feito com cheque direto
para janeiro, ou de forma parcelada, conforme item 3 (acima).
• 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 1º/09/22 terá o BENEFÍCIO do desconto concedido, por
mera liberalidade, a partir da mensalidade de FEVEREIRO/23, mediante a entrega do requerimento de bolsa de estudo, devidamente preenchido e assinado, até 02/12/22, impreterivelmente, e após deferimento.
• Para as rematrículas efetuadas a partir de 05/09/22, o desconto será aplicado a partir da
mensalidade de março de 2023, mediante entrega do requerimento de bolsa de estudo,
devidamente preenchido e assinado, até 02/12/2022.
• As solicitações de bolsas são válidas somente para o ano letivo vigente e serão renovadas,
após entrega do requerimento de bolsa, no prazo estabelecido e após deferimento. Mesmo para os valores acordados anteriormente, se o requerimento de bolsa de estudo não
for entregue até a data determinada, a concessão de bolsa não será renovada. As bolsas
de estudo não são acumulativas.
• Para alunos inadimplentes, o Colégio reserva-se o direito de não efetuar a rematrícula.
• Atenção: as notas fiscais, os boletos e o informe de IR serão emitidos somente para o
responsável financeiro, de acordo com a opção assinalada no Contrato de Prestação de
Serviços.

5- INFORMAÇÕES PARA REMATRÍCULA - ON-LINE E PRESENCIAL
As rematrículas poderão ser realizadas on-line, pelo Portal do aluno, com o aceite eletrônico do
responsável financeiro (selecionando o curso e clicando em confirmar), passo a passo do tutorial:
https://www.colegioeduardogomes.com.br/eg-em-foco/3174/como-acessar-os-formularios-de-rematricula, ou presencialmente, no Colégio, respeitando-se todos os protocolos de saúde e segurança.
O atendimento presencial acontecerá das 08h às 17h, no período de 25 a 29/07, e, das 8h às 18h,
nas demais datas de rematrículas constantes no item 1 deste comunicado. As famílias que tiverem
mais de um filho poderão escolher a data de acordo com o ano/série dos estudantes. A matrícula do
aluno novo (irmão/irmã) poderá ser feita no período de rematrículas, junto com a do (a) irmão (ã),
desde que os procedimentos (entrevistas) estejam feitos e os formulários/documentos preenchidos
e anexados.
ATENÇÃO: De acordo com a lei número 17.252, de 17 de março de 2020, no ato da rematrícula,
é obrigatória a entrega da cópia da Carteira de Vacinação do estudante.
REMATRÍCULA ON-LINE
As rematrículas on-line deverão ser feitas com login e senha do responsável financeiro, no Portal do aluno. É preciso acessar os formulários, conferir, atualizar os dados e finalizar o processo com
o aceite eletrônico do responsável (selecionando o curso e clicando em confirmar).
IMPORTANTE: Lembramos que as rematrículas on-line só serão efetivadas após comprovação
dos pagamentos.
• Pagamento à vista
O pagamento deverá ser feito por transferência bancária (TED, DOC ou PIX). Importante colocar o CGM do aluno na identificação da transferência. Para efetivação da rematrícula, é obrigatório
o envio do comprovante de transferência/depósito (TED, DOC ou PIX) para o e-mail: matricula@
colegioeduardogomes.com.br, com o nome completo do aluno.
A efetivação da rematrícula será feita somente após confirmação da reserva de vaga no Portal
do aluno (preenchimento dos formulários) e o envio do e-mail com os dados do estudante e com o
comprovante da transferência bancária.
DADOS BANCÁRIOS
Razão social: Fundação de Rotarianos de São Caetano do Sul
CNPJ: 43.301.571/0001-79 – Chave PIX
Banco do Brasil: Agência 0322-0 / Conta-corrente 3440-1
Banco Itaú: Agência 0018 / Conta-corrente 69362-2
Banco Santander: Agência 0109 / Conta-corrente 13002480-0
• Pagamento com cartão de débito/crédito ou cheque
O pagamento deverá ser feito presencialmente, no Colégio, para efetivação da rematrícula, com
cheque, cartão de débito ou crédito (ELO, MASTER e VISA).

REMATRÍCULA PRESENCIAL
Preencher os formulários (contrato de prestação de serviços de ensino e educação de 2023 (duas
vias), requerimento de bolsa de estudo, requerimento de matrícula, autorização de saída e ficha
médica/questionário informativo) disponíveis na Recepção e no site do Colégio (www.colegioeduardogomes.com.br). Entregar toda a documentação na Recepção do EG, assinada pelos pais/responsável pelo aluno(a). Os pagamentos deverão ser feitos junto com a entrega dos requerimentos/
formulários.

6- SUPORTE MATRÍCULA
Para melhor atendê-los, disponibilizamos um canal para suporte, pelo e-mail: suportematricula@
colegioeduardogomes.com.br, com atendimento das 08h às 17h.
ATENÇÃO: Esse canal (suportematricula@colegioeduardogomes.com.br) tem o objetivo de
atender as famílias com dúvidas e dificuldades no acesso ao Portal do aluno.
Para sanar dúvidas sobre os valores da rematrícula, contatar o Departamento Financeiro (financeiro@colegioeduardogomes.com.br).

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

Compromisso de educar para transformar.

