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O Colégio Montessori, pelo presente EDITAL, torna público que as matrículas para o ano letivo de 2020, estarão abertas no período de 04/11 a 
31/12/2019, ou até o preenchimento das vagas, obedecendo às seguintes orientações: 
 

I. CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS: 

MATRÍCULA PERÍODO DIAS E HORÁRIOS ATENÇÃO!!! 

Renovação 
(alunos da casa) 

De 04/11 a 
14/11/19 

2ª a 6ª feira – das 7h30min às 17h30min 
A formação da turma será de acordo com a data da 
matrícula do aluno. 

Matrículas dos 
alunos novatos 

De 18/11 a 
31/12/19 

2ª a 6ª feira – das 7h30min às 17h30min 
As novas matrículas poderão optar pela turma e horário 
desejados, desde que exista disponibilidade de vagas. 

VANTAGENS DA RENOVAÇÃO NO PERÍODO DETERMINADO: 
 04 e 05/11 – PLANTÃO DE MATRÍCULA (improrrogável) – Valor da mensalidade de 2019, com 10% de desconto no pagamento à vista 

(o valor é referente à série que o aluno estudará em 2020); 
 06 a 14/11 – Renovação – Com o valor da mensalidade de 2019 (série que o aluno cursará em 2020); 
 18/11 até 30/12 – Renovação e Matrículas Novas – Com o valor das mensalidades de 2020; 
 Garantia de vaga na turma e horário escolhidos, na série que o aluno irá estudar. 

OBSERVAÇÕES: 
 Acompanhe o cronograma de renovação e matrículas novas e garanta suas vantagens. 
 Os alunos em recuperação serão matriculados no período normal da renovação e após o resultado final serão enturmados nas 

respectivas séries. 
 Os alunos com Necessidades Educacionais Especiais deverão entregar no ato da matrícula, laudo médico, e/ou acompanhamento 

especializado (psicológico, psicopedagógico, neurológico, etc.), assim como relatórios periódicos pelos profissionais que o 
acompanham. 

 
II. VALOR DAS MENSALIDADES – ANO 2020 

TURNO MATUTINO/VESPERTINO 
VALOR DA 

MENSALIDADE 
MENSALIDADE COM DESCONTO 

ATÉ O DIA 5 DE CADA MÊS 
VALOR DA ANUIDADE 

(12 MESES) 

Grupo II Idade: 2 anos R$ 699,00 R$ 664,00 R$ 8.388,00 

Grupo III Idade: 3 anos R$ 699,00 R$ 664,00 R$ 8.388,00 

Grupo IV Idade: 4 anos R$ 699,00 R$ 664,00 R$ 8.388,00 

Grupo V Idade: 5 anos R$ 699,00 R$ 664,00 R$ 8.388,00 

Ensino Fundamental I – 1º ao 5º Ano R$ 743,00 R$ 706,00 R$ 8.916,00 

Ensino Fundamental II – 6º ao 9º Ano R$ 745,00 R$ 708,00 R$ 8.940,00 

Ensino Médio – 1º ao 3º Ano R$ 980,00 R$ 930,00 R$ 11.760,00 

 

 Desconto para pais que têm 2 filhos matriculados: 10% na mensalidade de cada filho. 

 Desconto para pais que têm 3 filhos matriculados: 15% na mensalidade de cada filho. 

 Desconto a partir do 4º filho matriculado: 20% na mensalidade de cada filho. 

O Desconto por número de dependentes será concedido apenas para filhos. 

 
III. DOCUMENTOS EXIGIDOS: 

RENOVAÇÃO: MATRÍCULAS NOVAS: 

 2 fotos 3x4 – coloridas e recentes; 

 Cópia do comprovante de residência (água, luz 
ou telefone) atualizado do Responsável 
Financeiro. (OBRIGATÓRIO PELA 
NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO 
CADASTRO); 

 Endereço eletrônico – e-mail. 

 3 fotos 3x4 – coloridas e recentes; 

 Documento de transferência da escola de origem; 

 Declaração de regularidade financeira junto à escola anterior (se particular); 

 Cópia do comprovante de residência atual (água, luz ou telefone) do 
Responsável Financeiro; 

 Cópia da Certidão de Nascimento do matriculando; 

 Cópia do RG e do CPF do Responsável Financeiro; 

 Comprovante de rendimento do Responsável Financeiro; 

 Endereço eletrônico – e-mail. 
 

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 Não nos responsabilizaremos por vagas fora do período estabelecido para renovação de matrículas. As turmas serão formadas 
obedecendo a ordem de matrículas. 

 Não renovaremos matrícula de aluno com pendência financeira e/ou de documentos. Os responsáveis que estiverem nesta 
situação deverão procurar o Setor Financeiro e/ou Secretaria para regularização. 

 O responsável financeiro que possuir conta corrente no Banco do Brasil, poderá optar pelo DÉBITO AUTOMÁTICO em conta, gozando 
do desconto a que tem direito. Caso não haja saldo para cobertura do débito, as demais tentativas serão realizadas com o valor integral 
da mensalidade, acrescido de correção. 

 O responsável financeiro que optar pela forma de pagamento através de boleto bancário (carnê) fará jus aos descontos a que 
tem direito pagando até o dia 05 de cada mês, IMPRETERIVELMENTE. Após esta data será cobrado o valor integral da 
mensalidade acrescido de correção. 

 Os clientes com descontos por número de dependentes matriculados ou com descontos relativos a convênios, farão jus ao desconto pelo 
pagamento até o vencimento, devendo escolher o benefício que melhor lhe favoreça. 

 Matrícula cancelada até 20/01/2020, por motivo justificado, terá devolução de 80% do seu valor. Após esta data não haverá 
devolução. 

 Entrega do material do aluno: de 13/01 a 22/01/2020, no horário das 7h30min às 11h30min no turno da manhã e das 13h30min às 
17h30min no turno da tarde. O comprovante de entrega de material será exigido no 1º dia de aula. 

 Os livros estarão à venda na Tesouraria do Colégio a partir do dia 16/12/2019. 

 Início das aulas: 27/01/2020. 
 
Paulo Afonso, 29 de outubro de 2019. 
 

_____________________________________ 
Marileide Queiroz 

Diretora 


