Informações sobre a RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
Ano letivo de 2017
É imensa satisfação para nós, do Colégio Salesiano Dom Lasagna, termos desenvolvido um
relacionamento saudável com as famílias parceiras, o que nos motiva a buscar e fazer o nosso melhor.
Estamos entrando em contato com vocês para planejar e facilitar o processo de renovação das
matrículas.
Sendo assim, comunicamos aos Senhores Pais e/ou responsáveis pelos alunos regularmente
matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, a seguinte sistemática a ser
executada:
1.

2.

3.

Período para renovação ou solicitação de matrícula: de 17/10/2016 a 21/12/2016

Horário de atendimento:
 Das 7h30 às 17h30, de segunda a sexta feira.

Critérios para a renovação da matrícula:
Estar em dia com as documentações na secretaria;
Não ter débitos de parcelas da anuidade escolar e de outras pendências financeiras com o
Colégio, conforme disposto no artigo 476 do Código Civil e parágrafo 1º do artigo 6º da lei nº
9870/99;
 Observar o número de vagas oferecidas pelo Colégio Salesiano para o ano letivo de 2017, por
sala, que se encontra publicado nos murais da escola;
 Os alunos não matriculados no prazo determinado não terão garantida sua vaga, mesmo tendo
sido aluno do Colégio nos últimos anos. Fica, portanto, reservado à escola o direito de
preencher a referida vaga;
 A devolução da FICHA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS é indispensável para a
efetivação da matrícula.



4.


Desconto na efetivação da MATRÍCULA:
Para matrículas efetuadas nos prazos abaixo, serão concedidos descontos da seguinte forma:
a) 20% para pagamento até 21/11/2016;
b) 15% para pagamento em até 21/12/2016;
c) 10% para pagamento em até 31/01/2017.

Obs.- A matrícula poderá ser dividida em 2 vezes no cartão.









Enviamos pelo seu filho, via envelope, o requerimento de matrícula com os dados que se
encontram na Secretaria do Colégio. Solicitamos, por gentileza, que os senhores confiram os
dados, pois é de suma importância que os mesmos estejam corretos e atualizados. Em caso de
divergências, esses deverão ser atualizados por meio da ficha de atualização de dados ou pelo
site (www.colegiosale.com.br.) Vale ressaltar também que o requerimento deverá ser assinado
pelo responsável legal do aluno e, na ausência dessa pessoa, o requerente deverá apresentar
procuração que a represente.
O requerimento de matrícula e a ficha de atualização cadastral deverão ser devolvidos à
tesouraria do Colégio, juntamente com o pagamento da matrícula, para que, somente assim,
ela possa ser efetivada;
No site do Colégio: (www.colegiosale.com.br) estão disponíveis o requerimento de matrícula
(caso haja necessidade de correção), o contrato de Prestação de Serviços Educacionais para o
ano letivo de 2017 e a lista de materiais pedagógicos, tanto para consulta como para
impressão;
NOTA: No requerimento de matrícula, os campos referentes aos dados de identificação do
ano/série e etapa de ensino encontram-se preenchidos pela secretaria do Colégio, podendo ser
alterados após os resultados finais do corrente ano letivo.

5. De acordo com a Cláusula 6ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, onde se trata
do preço; “... o(a) Requerente pagará ao Salesiano Dom Lasagna o valor especificado na Tabela
de Anuidade Escolar e no Requerimento de Matrícula, sendo a 1ª (primeira) paga no ato da
assinatura do requerimento de matrícula, e as demais de janeiro a dezembro”.
5.1.




Política: Vencimento e Desconto de Antecipação
Pagamentos até o dia 08 – 5% de desconto
Pagamentos nos dias 09 e 10 – Valor Integral
A partir do dia 11 haverá incidência de juros / multa.

6.
Forma de pagamento:
 A primeira parcela da anuidade escolar deverá ser paga no Colégio e poderá ser dividida em
até 2 vezes no cartão.
 Lembramos que o desconto supracitado no item 4 deste informativo, será válido somente para
a primeira parcela da anuidade escolar.
7. Material didático:
 EDEBÊ - conforme cláusula 7ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
 Infantil e Fundamental I - o material escolar utilizado será material didático impresso.
 Fundamental II e Ensino Médio - o material escolar utilizado será o digital (MDD), contendo:
material didático impresso + livro digital interativo.



7.1


Deverá ser adquirido diretamente pelo(a) REQUERENTE, dividido em até 8 vezes no cartão,
na forma on line, na loja da Editora Edebê Brasil, no seguinte endereço: loja.edebe.com.br a
partir de 17 de novembro de 2016, sendo que a partir de 15 janeiro de 2017, terá acesso à
senha e poderá retirar o material no próprio Salesiano Dom Lasagna, de acordo com as
orientações recebidas no momento da compra na loja da Editora Edebê Brasil.
Obrigatoriedade da aquisição do material didático
De acordo com a Cláusula 7.4 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, onde se trata
da aquisição: “.... o uso do material é obrigatório pelo(a) aluno(a) beneficiário(a), devendo
tomar as providências para sua aquisição até a data de início das aulas, visando que o aluno(a)
não fique prejudicado no acompanhamento das atividades educacionais”.

8.
Informações Gerais:
 O Requerimento da Matrícula e sua efetivação deverá estar dentro do prazo estabelecido, de
acordo com o valor de cada curso e o desconto supracitado no item 4.
 Qualquer divergência em relação ao pagamento ou à documentação fará com que a Matrícula
esteja sujeita a não aceitação por parte do Colégio.

Araçatuba, 14 de outubro de 2016.

Pe. Marcelo Almeida Fugimura
Diretor Geral

