Renovação de Matrícula – 2021

Prezadas Famílias
Diante dos grandes desafios que enfrentamos este ano, chegou o momento em que precisamos
programar o nosso próximo Ano Letivo. Apresentamos as diretrizes de validação da matrícula/2021 para os
alunos do Colégio de Santa Catarina - veteranos:
>> Nossa matrícula promocional ocorrerá seguindo o seguinte cronograma e regras:





Para pagamento até dia 30/11/2020 – 5% de desconto* e a possibilidade de parcelamento em até três
vezes (no cartão de crédito);
Para pagamento do dia 1º até o dia 21/12/2020 – 5% de desconto* e a possibilidade de parcelamento
em até duas vezes (no cartão de crédito);
Para pagamento do dia 22 ao dia 29/12 – 5% de desconto sem a possibilidade de parcelamento,
A partir de janeiro/2021 – valor da mensalidade* de 2021 [sem desconto e sem a possibilidade de
parcelamento].

* O valor de referência será o da mensalidade de 2021, conforme a série que o/a estudante cursará.
Para os pais adimplentes com o Colégio, estamos disponibilizando na Secretaria, a partir do dia
23/11/2020 a documentação necessária para a rematrícula: Requerimento de Matrícula, Ficha Médica,
Autorização do Uso de Imagem, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e o Boleto referente à
matrícula/2021.
Para os responsáveis com pendência financeira solicitamos que procurem a Tesouraria do Colégio a
fim de se informar sobre os procedimentos a serem adotados, visando conhecer as condições de realizar e
garantir a rematrícula para o Ano Letivo de 2021.
De acordo com a Lei nº 9780/99, “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito
à renovação, observando o calendário escolar, regimento ou cláusula contratual”; por isso, reforçamos que a
não confirmação, dentro dos limites e prazos estabelecidos, poderá ocasionar a perda de preferência de turno
ou vaga para o próximo ano letivo, sendo as mesmas disponibilizadas para a admissão de novos alunos, ou
mudanças internas. O prazo final para pagamento da rematrícula/2021 será dia 07/01/2021.
O processo de matrícula somente é finalizado mediante a entrega, na Secretaria do Colégio, da
documentação assinada pelo/a Responsável Financeiro, a apresentação do comprovante de pagamento do
boleto referente à mensalidade do mês de janeiro/2021 e um comprovante de residência atualizado.
Reforçamos que o pagamento realizado fora do Colégio possui o prazo de dois dias úteis para sua
compensação, devendo desta forma o Responsável aguardar o prazo estabelecido para efetivação da
matrícula. Estaremos em atendimento extraordinário, na Secretaria e Tesouraria, sábado, dia 09/01/2021, das
08 às 13horas para recebê-los.

Cordialmente
A Direção Administrativa

