
   

 
Imbituba, 03 de outubro de 2017. 

 
 
 
 

CARTA DE MATRÍCULA/2018 
 

Queridos pais, 
  

Muitas notícias são veiculadas sobre as escolas, perguntas são feitas pela sociedade em relação à 
educação. Crescem as expectativas e preocupações das famílias relacionadas ao cuidado e educação dos 
filhos.  

Lideranças educacionais, professores e a sociedade em geral refletem sobre o papel da escola, sua 
responsabilidade de educar crianças e jovens e o rumo que esta deve percorrer.  
Atentos a todos esses apelos, empreendemos esforços constantes para criar um excelente ambiente de 
aprendizagem no Centro Educacional Porto Seguro. Contamos com uma equipe de professores e 
funcionários comprometidos com a formação integral do aluno, através de relacionamentos saudáveis, num 
espaço privilegiado para a construção do caráter, promovendo a autoestima e a capacidade de ajudar os 
outros.  

No dia a dia da nossa escola, percebemos que os alunos valorizam a atenção que recebem e 
crescem em suas expectativas e as famílias também reconhecem o valor de uma boa educação.  

Acreditamos também que o planejamento constitui-se num importante elemento para o 
desenvolvimento de uma proposta educacional clara, focada no aprender e inspiradora para a comunidade 
escolar.  

Assim, com o objetivo de organizar o próximo ano escolar, informamos abaixo os 
procedimentos necessários para a matrícula em nossa escola.  

Pedimos aos senhores pais para efetuar a rematrícula do(a) seu(sua) filho(a) em tempo hábil, 
garantindo a vaga para o próximo ano, pois a procura está sendo grande e damos prioridade aos nossos 
alunos. 

Agradecemos a credibilidade e pedimos que Deus abençoe a todos.  
 
1º) Data oficial de rematrícula: de 03 de outubro a 02 de novembro de 2017 – alunos da escola 
             
2º) Data oficial de matrícula: A partir de 04 de novembro de 2017 – alunos novos  
 
3º) As vagas para alunos da escola, no seu respectivo turno, serão garantidas somente até o último dia 
oficial da rematrícula.  
 
4º) Condições de pagamento: 
 

             Educação Infantil (G2 ao G5) 

 Anuidade R$7.896,00 
 12x R$658,62 
 11x R$718,00 
 10x R$789,96 

 

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) 

  Anuidade R$9.657,50 
 12x R$806,00 
 11x R$880,00 
 10x R$967,55 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) 

 Anuidade R$10.275,00  
 12x R$856,00 
 11 x R$934,00  
 10 x R$1.202,04 

Ensino Médio (1º ao 3º ano)   

 Anuidade R$12.024,00  
 12x R$1.000,02    
 11 x R$1,093,00  
 10x R$1.202,04 

 

Valor Atividade Social 

 
 Valor anual para todos os níveis: R$ 303,00 

 

 

 



   

Valor do Material de uso coletivo 

              Educação Infantil 

 Material Coletivo: valor anual R$ 300,00 
 
1º Ano Ensino Fundamental I 

 Material Coletivo: valor anual R$ 280,00 
 
 
2º ao 5º Ano do Ensino Fundamental I 

 Material Coletivo: valor anual R$ 170,00 
 
6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

 Material Coletivo: valor anual R$ 160,00 

 

A venda do material didático Pitágoras será feita na escola. A data e horário serão comunicados 
previamente. 
 
5º) Para efetuar a matrícula, é necessário estar em dia com a situação financeira e apresentar o 
comprovante da última mensalidade. 
 
6º) Documentos necessários: 

 Requerimento de Matrícula preenchido, atualizado, datado e assinado (retirar na secretaria da 
escola ou solicitar por e-mail); 

 Comprovante de residência (água, luz ou telefone fixo); 

 Comprovante de renda; 

 CPF e Carteira de Identidade do responsável; 

 Cópia da certidão de nascimento ou identidade do aluno; 

 Uma foto 3x4 do estudante.  
 
 Alunos novos, além do Contrato e Requerimento de Matrícula, deverão trazer:  

1. Cópia da certidão de nascimento ou identidade do aluno; 
2. Uma foto 3x4;  
3. Declaração de frequência da série em curso, sendo que o histórico escolar deverá ser entregue 

até o início das aulas;  
4. CPF e Carteira de Identidade do responsável pelo aluno perante a escola;  
5. Comprovante de residência (água, luz, telefone fixo);  
6. Carta de adimplência da instituição anterior (privada);  
7. Carteira de vacinação para alunos até o 5° ano; 
8. Comprovante de renda. 

 
7º) Alunos novos devem agendar horário para entrevista na secretaria da escola.  
 
8º) Alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio poderão inscrever-se gratuitamente nas atividades 
extraclasse: vôlei feminino, basquete masculino e teatro. Os alunos do Ensino Fundamental 1 poderão 
inscrever-se no teatro.  As inscrições devem ser feitas no início do ano letivo. Para que a modalidade possa 
funcionar, deve-se ter quantidade suficiente para  turma.   
 
9º) O Contrato de Matrícula devidamente preenchido, assinado e rubricado pelo responsável, em duas vias, 
deverá ser entregue na secretaria para poder ativar a matrícula do aluno. 
 Importante! A matrícula somente será efetivada com a quitação do ano anterior. 
 
10º) Início do ano letivo em 2018:  
 

 Dia 14 de fevereiro – para todos os alunos  
 

 Colocando-nos à inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos, aproveitamos o ensejo 
para enviar nossas mais cordiais saudações.  

                                                                                                                                    

 
 

            LANA BITENCOURT 
                                                                                      DIRETORA GERAL 


