São Paulo, 16 de Agosto de 2017.
Ref.: Rematrícula - 2018
Prezados Pais, Mães e Responsáveis, bom dia!
Planejar o ano letivo demanda tempo e esforço de toda a equipe pedagógica
e gestora do colégio. Para que possamos programar o pleno desenvolvimento do ano
letivo de 2018, iniciamos o período de matrículas para alunos antigos e ingressantes,
nas Unidades Butantã e Jannarelli.
A garantia de vaga do aluno ocorre com a quitação do material didático
Objetivo. Os alunos que cursarão o 2º ano em 2018 fazem o pagamento da 2ª parcela
do material, e aqueles que cursarão o 3º ano em 2018 adquirem o pacote de apostilas
semelhante ao do curso pré-vestibular.
A tabela de valores e prazos para 6º,7º,8º,9º,1º e 2º anos é a seguinte:
Mês de rematrícula
Setembro e Outubro
Novembro e Dezembro

Valor à vista
R$ 1.200,00
R$ 1.300,00

Valor parcelado
3 x R$ 400,00
2 x R$ 650,00

A tabela de valores e prazos para 3º ano é a seguinte:
Mês de rematrícula
Setembro e Outubro
Novembro e Dezembro

Valor à vista
R$ 1.300,00
R$ 1.400,00

Valor parcelado
2 x R$ 433,00 + 1 x R$ 434,00
2 x R$ 700,00

É necessário que o responsável financeiro venha ao colégio, na Unidade em
que o aluno está matriculado, assine o novo contrato de prestação de serviços e faça
o pagamento do material didático. No caso de parcelamento, a primeira parcela vence
no ato e as demais podem ser quitadas por cartão de crédito ou cheque.
Agradecemos a confiança dos senhores, certos de que continuaremos a
desenvolver nossa proposta pedagógica, todos juntos, em 2018.
Atenciosamente,
Colégio Souza e Almeida

Protocolo de Rematrícula
Entregar preenchido e assinado na secretaria do colégio até 22/08/2017
Eu, _____________________________________, RG____________________ responsável
pelo aluno____________________________________________, matriculado no___Ano
tuma___, estou ciente.

_____________________________
Assinatura do responsável
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