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ORIENTAÇÕES PARA REMATRÍCULA - 2017

Prezado Responsável,
Sendo nossa meta permanente oferecer-lhe o melhor serviço e prioridade na ocupação de nossas vagas,
comunicamos que iniciaremos no dia 16 de novembro o período de Rematrícula para o ano letivo de 2017.
Sendo assim, estamos enviando o “Kit Matrícula 2017”, contendo todas as informações e materiais necessários
para a efetivação da Matrícula.
O “Kit Matrícula 2017” será enviado de duas formas:

- “Kit Matrícula” Digital
Os pais e responsáveis receberão três (3) e-mails, cada um deles contendo um documento anexado, ou seja:
Email 1 - Assunto: ”ENVIO DE DOCUMENTOS – Orientações para Renovação de Matrícula 2017”
Anexo: “orientacoes para renovacao.pdf”
Email 2 - Assunto: “ENVIO DE DOCUMENTOS – Contratos”
Anexo: “contrato.pdf”
Email 3 - Assunto: “ENVIO DE DOCUMENTOS – Requerimento de matrícula”
Anexo: “requerimento de matrícula.pdf”
Obs: O boleto para pagamento da Reserva de Vaga estará disponibilizado no “Módulo Aluno” em nosso site,
com a nomenclatura: “Matr”
O boleto também poderá ser enviado via email, bastando para isso solicitar à secretaria através do tel:
3326 1212.

- “Kit Matrícula” Impresso
Será enviado através do próprio aluno no dia 16 de novembro. O Kit Matrícula contém os seguintes
documentos:
- Orientações para Rematrícula 2017
- 2(duas) cópias do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e do Contrato de Fornecimento
do Livro Didático 2017
- Requerimento de Matrícula 2017
- Boleto da Reserva de Matrícula 2017

Estes documentos estão preenchidos com as informações que dispomos em nosso Banco de Dados, caso
o responsável deseje alterá-los, poderá fazê-lo na folha 2/2 do próprio formulário “Requerimento de Matrícula
2017”, o qual deverá ser devolvido à secretaria da escola. Mantenha seu cadastro atualizado, uma vez que grande
parte de nossa comunicação é feita via e-mail. Lembramos que podem ser cadastrados até (3)três e-mails para

2

receber nossas correspondências, referentes à parte Pedagógica de seu filho e um (1) email para o responsável
financeiro.
Não deixe para a última hora a efetivação da Reserva de Vaga - 2017 de seu(s) filho(s), evitando, assim,
transtornos e situações indesejadas. Caso você tenha alguma dificuldade referente às datas aprazadas para a
efetivação de qualquer procedimento da matrícula, procure com antecedência nossa secretaria, antes de
seus vencimentos. Nessas condições, teremos o maior prazer em ajudá-lo no que for possível.

ORIENTAÇÕES PARA RESERVA DE VAGA E MATRÍCULA 2017
MATRÍCULA

A matrícula só será efetivada após a conclusão dos seguintes procedimentos:


Pagamento da Reserva de Vaga e do complemento da 1ª parcela de 2017, que têm seu vencimento em 03 de



Entrega na secretaria do colégio do Requerimento de Matrícula 2017 com as respectivas atualizações de cadastro,

janeiro de 2017.

feitas no próprio requerimento.


Deferimento do Requerimento de Matrícula para 2017, pela Direção.



Entrega na secretaria do colégio do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2017, assinado pelo
Responsável Financeiro.



Entrega de toda documentação Anual exigida para renovação nas datas aprazadas (vide abaixo tabela de
documentos exigidos do aluno para renovação).



Estar em dia com suas obrigações financeiras com o colégio até 31/12/2016.

FINANCEIRO

O valor da anuidade poderá ser, opcionalmente, dividido em planos alternativos a critério do colégio,
sempre contemplando o valor total da Anuidade Escolar.
Ex 1: “Plano Básico 12”

É composto de 12 (doze) parcelas mensais iguais, que terão seus vencimentos sempre no dia 03 (três) de
cada mês, iniciando-se o primeiro em 03 de janeiro de 2017, e assim sucessivamente.
Ex 2: “Plano Básico 13”

No Plano Básico 13, a anuidade de 2017 está dividida em doze parcelas iguais com vencimento no dia 3(três)
de cada mês. Neste plano é cobrado antecipadamente uma Reserva de Vaga no valor de R$ 500,00 até o dia
30 de dezembro de 2016, a qual será abatida na primeira parcela da anuidade, ou seja, janeiro de 2017.
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CURSOS - 2017
(Turno Manhã)
1º ANO - Ed. Fund.
2º e 3º ANO - Ed. Fund.
4º e 5º ANO - Ed. Fund.
6º ao 9º ANO - Ed. Fund.
1º e 2º ANO – Ens. Médio
3º ANO – Ens. Médio (VESTVEIGA)

Anuidade 2017
22.491,96
23.540,93
23.767,29
25.181,57
25.716,56
28.273,75

Plano Básico 12
(jan - dez)
1.874,33
1.961,74
1.980,61
2.098,46
2.143,05
2.356,15

PLANO BÁSICO 13 (2017)
Reserva

1ª Parcela

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

1.374,33
1.461,74
1.480,61
1.598,46
1.643,05
1.856,15

Mensalidade
Fev a Dez 2017
1.874,33
1.961,74
1.980,61
2.098,46
2.143,05
2.356,15

Plano Básico 13 com “Desconto” na Anuidade 2017


Em caráter excepcional, neste plano, o colégio oferecerá um desconto especial para os alunos que pagarem a
Reserva de Vaga do ‘Plano Básico 13 ’ impreterivelmente até o dia 02 de dezembro de 2016 e entregarem
na secretaria do colégio, no mesmo prazo, o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – 2017 e o
Contrato de Fornecimento do Livro didático 2017, assinados pelo responsável financeiro e o Requerimento de
Matrícula – 2017 assinado pelo responsável. Estes procedimentos garantirão a partir de fevereiro de 2017,um
desconto nas mensalidades de acordo com a tabela abaixo, desde que, sejam obedecidas todas as cláusulas
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2017.

O ’Plano Básico 13’ destina-se exclusivamente a Renovação de Matrícula dos alunos que cursaram o ano letivo
de 2016 no colégio. Os benefícios oferecidos neste plano só terão validade, se o pagamento da Reserva de Vaga
for feito impreterivelmente até 02/12/2016 e a entrega dos documentos obrigatórios na secretaria do colégio, nas
datas aprazadas.

CURSOS - 2017
(Turno Manhã)

1º ANO - Ed. Fund.
2º e 3º ANO - Ed. Fund.
4º e 5º ANO - Ed. Fund.
6º ao 9º ANO - Ed. Fund.
1º e 2º ANO – Ens. Médio
3º ANO – Ens. Médio (VESTVEIGA)

Plano Básico 13 com “Desconto” na Anuidade 2017
Reserva de Vaga feita
até 02/12/2016

Mensalidade janeiro
2017

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

1.374,33
1.461,74
1.480,61
1.598,46
1.643,05
1.856,15

Mensalidade c/ desconto Valor Total do Desconto na
Fev a Dez 2017
Anuidade 2017
1575,00
1575,00
1575,00
1695,00
1864,00
1917,00

3.292,63
4.254,19
4.461,68
4.438,11
3.069,51
4.830,60

Obs: - Os valores com desconto são para alunos matriculados em 2016, que reservarem sua matrícula para 2017 até 02/12/2016 e que fizerem o pagamento das
mensalidades até o dia 03 (três) de cada mês. O Contratante estará sujeito a todas as cláusulas financeiras do Contrato de Serviços Educacionais 2017.

Observações:


Após o pagamento da Reserva de Vaga, o aluno garantirá uma vaga na série desejada até o dia 03 de
janeiro 2017. Nesta mesma data o responsável deverá complementar o pagamento da 1ª parcela da
anuidade, garantindo desta forma a matrícula para o ano letivo de 2017.



As concessões serão válidas para o ano letivo de 2017, incidirão somente na parte curricular e estarão
sujeitas às cláusulas previstas no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.



A Reserva de Vaga poderá ser devolvida integralmente no caso do aluno ser reprovado, desde que seja
solicitada até o dia 30 de dezembro de 2016.
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CURSOS E TURNO OFERECIDO - 2017
___________________________________________________________________________________________
 Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano) – Turno Manhã ( a partir de 8h)
 Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano) – Turno Manhã ( a partir de 7h10)
 Ensino Médio (1º ao 2º ano) – Turno Manhã ( a partir de 7h10)
 Ensino Médio ( 3º ano) - Turno Manhã ( a partir de 7h10)

DESCONTOS DE IRMÃOS

O colégio concederá espontaneamente, nas parcelas de fevereiro a dezembro, descontos a partir do
segundo filho matriculado na seguinte ordem cronológica decrescente:


1° filho - 0%



2° filho - 5% para o mais novo



a partir do 3° filho - 10% para os demais

No caso de o aluno possuir outros tipos de desconto, será considerado o maior entre eles. Os
percentuais de descontos concedidos não serão cumulativos.
Todos os pedidos de concessão, inclusive “convênios,” para 2017 só serão analisados/concedidos, caso o
contratante tenha efetuado o pagamento da taxa de Reserva de Vaga impreterivelmente até 02/12/2016.
As concessões serão válidas somente para o ano letivo de 2017. Incidirão exclusivamente na parte
curricular e estarão sujeitas às cláusulas previstas no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2017.

MATERIAL DIDÁTICO
___________________________________________________________________________________________

O Colégio Veiga de Almeida em sua busca permanente pela melhoria do processo educacional e excelência na
área de educação e ensino, adotará a partir do ano de 2017 o material didático do Sistema COC de Ensino. Esse
sistema se caracteriza pela solidez pedagógica, o vanguardismo e o significativo número de aprovações no ENEM
em todo Brasil, além de inserir a tecnologia digital como facilitador no processo de ensino aprendizagem. No
Sistema COC, desde o 1º ano do Fundamental ao Vestibular, os alunos são preparados para alcançar os
melhores resultados e conquistar uma vaga nas melhores universidades do país. Do dia a dia nas salas de aula,
das tarefas em casa, nas Avaliações e nos Simulados, ao longo dos anos os alunos vão conquistando as
competências e habilidades que os farão bem-sucedidos neste processo de conquistas.
Além do livro impresso, o aluno tem acesso ao “mesmo” livro de forma digital e agenda digital. A partir do 6º ano,
plantão de dúvidas “on line”, portal de conteúdos e muitos outros valores agregados, tudo isso disponibilizado na
web.
Este material contempla todas as matérias pertinentes a cada série. Os livros “paradidáticos” e de filosofia não
estão incluídos neste material e devem ser adquiridos separadamente de acordo com a solicitação da
coordenação, nas épocas apropriadas.
Faremos uma reunião com as famílias para o esclarecimento sobre a metodologia do Sistema COC de Ensino,
além dos benefícios para nossos alunos com esta parceria.
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Com o objetivo de minimizar os gastos das famílias inerentes ao início do ano, poderemos dividir o valor em
12(doze) parcelas iguais, vincendo concomitantemente com as mensalidades escolares, ou seja, no dia 03(três)
de cada mês. Nesta modalidade de pagamento o contratante assinará o Contrato de Fornecimento do Livro
Didático e com isto, incluiremos ambas as cobranças no mesmo boleto mensal.
Valores dos Livros Didáticos e seus materiais de apoio:

CURSOS

VALOR

1º ao 5º Ano - EF
6º ao 9º Ano - EF
1º e 2º Ano - EM
3º Ano (VestVeiga)

1.678,00
1.773,00
2.254,15
2.388,00

MENSAL
(12 parcelas)
139,83
147,75
187,85
199,00

DOCUMENTOS EXIGIDOS DO ALUNO E DO CONTRATANTE PARA RENOVAÇÃO


Atestado médico de capacitação para prática de atividades físicas (Anual)



Exame audiométrico e oftalmológico (Anual)



Cópia da carteira de identidade do aluno (para o 3º ano do Ensino Médio)



Cópia da Carteira do Plano de Saúde (Anual)



Requerimento de Matrícula 2017 Entrega até 02/12/2016



Cópia do comprovante de residência do aluno e do responsável financeiro (mês anterior a entrega)(Anual)



Contratos de Prestação de Serviços Educacionais 2017 e Contrato de Fornecimento de Livro Didático assinados e preenchidos Entrega
até 02/12/2016



Cópia do CPF do responsável financeiro (sempre que alterar o responsável) Entrega até 02/12/2016

Data de entrega do restante da documentação exigida na renovação
Ensino Fundamental I

Ensino Fundamental II

Ensino Médio

1º ao 5º ano

6º ao 9º ano

1º ao 3º ano

06/02/2017

07/02/2017

08/02/2017

Local e horário: Secretaria do colégio, das 8h às 13h.
Obs.: Lembramos que os responsáveis que desejarem se beneficiar do desconto oferecido no plano” Básico –
13” deverão entregar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, Contrato de Fornecimento de Livro
Didático e o Requerimento de Matrícula até o dia 02/12/2016.

A matrícula de seu filho é muito importante para nós. Reserve sua
vaga para 2017 com antecedência e desfrute dos benefícios
oferecidos pelo colégio até 02/12/2016.

Obs: Após essa data, não mais poderemos garantir a vaga de seu filho,
pois estaremos liberando a matrícula de alunos novos.
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