INFORMAÇÕES SOBRE A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DO ANO LETIVO DE 2019
Prezados pais e/ou responsáveis,
Iniciamos o período de renovação de matrículas para 2019 e reafirmamos a grande
satisfação em tê-los como membros integrantes da comunidade educativa do Colégio
Salesiano.
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.
Período para renovação ou solicitação de matrícula: de 18/10/2018 a
10/12/2018.
2.

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

3.



Critérios para a renovação da matrícula:
Estar em dia com as documentações na secretaria;
Não ter débitos de parcelas da anuidade escolar ou de outras pendências financeiras
com o Colégio, conforme disposto no artigo 476 do Código Civil e § 1º do art. 5º da lei
n.º 9870/99;
Os alunos não matriculados até 10/12/2018 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;



4. Desconto na efetivação da matrícula: Para matrículas efetuadas nos prazos abaixo,
serão concedidos descontos da seguinte forma:

30% para pagamento até 31/10/2018;

20% para pagamento em até 30/11/2018;

10% para pagamento em até 10/12/2018.
4.1 A matrícula poderá ser dividida em duas vezes no cartão.
5. Grade complementar:
Na 1ª série do Ensino Médio, além da grade normal ministrada das 7h10 às 12h30,
haverá grade complementar ministrada das 14h às 15h40, em todas segundas-feiras.
Na 2ª série do Ensino Médio, além da grade normal ministrada das 7h10 às 12h30,
haverá grade complementar ministrada das 14h às 17h40, em todas quartas-feiras.
Na 3ª série do Ensino Médio, além da grade normal ministrada das 7h10 às 12h30,
haverá grade complementar ministrada das 14h às 17h40, em todas terças e quintas-feiras.
6. Uniforme escolar: É de uso obrigatório para todos os alunos.
7. Material escolar: A lista de materiais para 2019 será disponibilizada no site do Colégio.
8. Material didático: Deverá ser adquirido diretamente pelo(a) requerente, podendo ser
dividido em até 10 vezes no cartão de crédito, na forma on-line, na loja da Editora Edebê
Brasil, no seguinte endereço: http://loja.edebe.com.br, a partir de 18 de novembro de 2018;
é válido ressaltar que tanto o acesso à senha do material digital quanto a retirada do material
impresso no próprio colégio estarão liberados a partir de 21 janeiro de 2019. Informamos
que a aquisição e o uso do material didático são obrigatórios.
Araçatuba/SP, 15 de outubro de 2018.
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