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MATRÍCULA ONLINE

2 MATRÍCULA PRESENCIAL

REMATRÍCULA 2019

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES!!!!

VENCIMENTO DAS MENSALIDADES

HORÁRIO DA SECRETARIA

PERÍODO DE MATRÍCULA

TIPOS DE MATRÍCULAS: MATRÍCULA ONLINE E MATRÍCULA PRESENCIAL

PERÍODO:  para pagamentos realizados até 24/11/2018 

PERÍODO: para pagamentos realizados no período de 26/11/2018 
à 28/12/2018

 O Colégio Santa Madre, vem mui respei-
tosamente dirigir-se aos senhores por dois 
motivos em especial.
Primeiramente para agradecermos a parce-
ria entre família e colégio, existente ao 
longo do ano de 2018. Tivemos a oportuni-
dade de estreitarmos laços mais próximos 
de trabalho em prol de seus filhos, nossos 
alunos. O que temos a certeza, resultou em 
um trabalho de sucesso e crescimento para 
todos.
O segundo motivo é para comunicar que 
nossas matrículas já se encontram abertas, 
para quem desejar desde já se rematrícular, 
ganhando assim tempo e organizando-se 
melhor para o final do ano.
Ressaltamos que o site do colégio está 
disponível para a efetivação do processo 
de matrícula 2019.
Aproveitamos ainda para oferecer uma 
proposta de desconto imperdível, bem 
como apresentarmos o novo procedimento 
para matrícula 2019. Veja os períodos a 
seguir:

Descontos Formas de Pagamento
20% À vista no boleto ou cartão de débito

INÍCIO DO ANO LETIVO 2019

•  14/01/2019 Início do ano letivo para o 2º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio;

•  15/01/2019 Início do ano letivo para a Ed. Infantil e 1º ano do Ens. Fundamental.

10% Cartão de crédito em até duas parcelas

Descontos Formas de Pagamento
10% À vista no boleto ou cartão de débito

5% Cartão de crédito em até duas parcelas

Srs. Pais e/ou Responsáveis,

Com o objetivo de agilizar e facilitar a MATRÍCULA e o preenchimento dos 
documentos necessários para atualização e confirmação da continuidade dos 
estudos dos alunos veteranos, estamos disponibilizando o sistema de matrícula 
online no site do colégio www.colegiosantamadre.com.br.

A rematrícula se dará a partir de 10 de Outubro, com os seguintes descontos 
especiais:

O vencimento das mensalidades será sempre no dia 5 de cada mês, conforme impresso nos boletos.

Para facilitar o atendimento no período de matrícula, a secretaria funcionará de segunda à sexta de 07h30 às 18h, sem intervalos.

•  A concessão de descontos refere-se somente ao valor da 1ª mensalidade da 
anuidade escolar que corresponde à matrícula;

•  O responsável financeiro que aderir a matrícula antecipada de 2019 deve 
estar adimplente com a anuidade escolar até o encerramento do ano letivo de 
2018, caso contrário terá sua matrícula automaticamente cancelada, com o 
reembolso conforme a cláusula 5ª do TERMO ADITIVO.

A matrícula presencial é realizada diretamente na secretaria do colégio com 
o atendimento de um de nossos matriculadores, observando as seguintes 
etapas:

•  O responsável financeiro deverá solicitar o boleto de Renovação de Matrí-
cula na secretaria do colégio, e efetuar o pagamento que poderá ser realiza-
do através de qualquer banco, casas lotéricas ou aplicativos do internet Bank;

•  Após o pagamento, o comprovante deverá ser apresentado na secretaria do colégio, que emitirá o REQUERIMENTO DE MATRÍ-
CULA E O TERMO ADITIVO DE MATRÍCULA, devendo ser assinado pelo responsável financeiro e devolvido ao matriculador;
•  Faz-se necessário apresentar também, no ato do procedimento de matrícula, os seguintes documentos: RG, CPF, COMPRO-
VANTE DE RESIDÊNCIA DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA MATRÍCULA .

Lembramos que, para acessar o sistema e fazer a atualização cadastral 
e impressão do boleto de matrícula, são imprescindíveis Login e Senha 
do responsável financeiro.


