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COLÉGIO MIGUEL AFONSO 
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18/10/2019 

Senhores Pais ou Responsáveis, 
 
Já estamos no último Trimestre de 2019 gratos a Deus, pois até aqui tem nos ajudado o 
Senhor e em atendimento do disposto na Lei nº8.078 de 11/09/90 e na Lei 9.870 de 
23/11/99 estamos lhes enviando este EDITAL DE MATRÍCULAS 2020 para que vocês 
possam se organizar e garantir a vaga de seu(sua) filho(a) no próximo ano letivo 
APROVEITANDO nossas PROMOÇÕES de acordo as datas e disposições abaixo: 
 

1) RENOVAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA em que os CONTRATANTES ESTEJAM em acordo com 
a LEI 9.870 de 23/11/99, ou seja, EM DIA COM OS PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES DO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO NO ATO DA MATRÍCULA. 

2) Período de Matrícula para OS ALUNOS DA CASA de 21/10/19 ao dia 22/11/19. Os alunos não 
podem estar em débito com nenhum documento na secretaria da escola e precisam no ato da 
matrícula: 

 ATUALIZAR FICHA DE CADASTRO (endereço, telefones, estado de saúde...) 

 FOTO 

 CARTÃO DE VACINA ATUALIZADO ATÉ 18 ANOS DE IDADE 

 ASSINATURA DO NOVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2020 

 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2020 (chamada MATRÍCULA) 

 COMPRA DOS LIVROS 2020 

 ATESTADO MÉDICO ou ATESTADO COM RECOMENDAÇÕES MÉDICAS, se for o caso, para 
prática de EDUCAÇÃO FÍSICA OU ESPORTES 

 Laudo comprobatório e relatórios de atendimento de saúde necessários ao desenvolvimento 
do aluno com necessidades especiais (quando for o caso) 

 
3) MATRÍCULAS PARA ALUNOS NOVATOS a partir de 25/11/19, ou antes, nas séries que 

tenham vagas disponíveis. Para isso devem apresentar: 

 Educação pré-escolar (Jardim I) ter 4 anos completos ou a completar até 31 de março de 
2020; 

 1º ano do Ensino Fundamental ter 6 anos completos ou a completar até 31 de março de 
2020; 

 01 foto 3 x 4 (atual com nome no verso) 

 xerox da certidão de nascimento e da identidade do aluno (caso tenha) 

 xerox do CPF e RG dos pais e/ou responsável pela assinatura do contrato 

 Comprovante de residência atual - com CEP da rua 

 Declaração de quitação da anuidade escolar emitido pela escola de origem Lei 12.007/09 

 Declaração de transferência e/ou Histórico Escolar (para o Ensino Fundamental e Ensino 
Médio) 

 Carteira de Vacinação atualizada para TODAS AS SÉRIES (alunos até 18 anos) 
 
 
 
 



 Ficha de acompanhamento pedagógico do ano anterior (somente para a Educação Infantil) 

 Laudo comprobatório e relatórios de atendimento de saúde necessários ao 
desenvolvimento do aluno com necessidades especiais (quando for o caso) 

 ATESTADO MÉDICO ou ATESTADO COM RECOMENDAÇÕES MÉDICAS, se for o caso, para 
prática de EDUCAÇÃO FÍSICA OU ESPORTES 

 Em caso de pais separados ou alunos que residam com outras pessoas que não seja 
pai/mãe, no ato da matrícula, será exigida o documento de guarda do menor. 
 

4) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 Antes de renovar a matrícula ou matricular, FIQUEM BEM INFORMADOS observando: os 
turnos de aula, o uniforme exigido, a documentação exigida para matrícula, a 
metodologia da escola, o custo com mensalidades, APOSTILAS e materiais escolares. 

 O colégio não efetivará a matrícula sem a documentação exigida; 

 O COLÉGIO não se responsabilizará pelas VAGAS DOS ALUNOS DA CASA que não 
renovarem MATRÍCULA NA DATA PREVISTA NESTE EDITAL (21/10/19 a 22/11/19), 
inclusive os alunos de RECUPERAÇÃO FINAL, passando assim as VAGAS PARA OS ALUNOS 
DA LISTA DE RESERVA; 

 Não terão garantia de vaga os alunos que não obtiverem aprovação; 

 Armários para aluguel anual (verificar no ato da matrícula) 

 CONVÊNIO COM A SUZANO: conforme orientação da empresa, os alunos do convênio 
deverão efetivar matrícula ou rematrícula até o dia 06/12/18 para serem inclusos no 
programa desde a primeira prestação. 

 
5) HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA 2020: 

MATUTINO:  

 Do Maternal 1 ao 4º ano do Ensino Fundamental: das 07:00h às 11:15h 

 Do 5º ano ao 9º ano: das 07:00h às 11:30h (SOMENTE O 9º SAIRÁ 12:20 EM 2 DIAS DA 
SEMANA) 

 1º / 2º e 3º Ano do Ensino Médio: das 07:00h às 12:20h / com simulados em alguns 
sábados/domingos letivos, conforme Calendário Escolar e  algumas aulas à tarde semanal ou 
quinzenal, conforme Horário de Aulas que estará disponível em 2020. 

VESPERTINO:  

 Do Maternal 1  ao  4º ano do Ensino Fundamental I: das 13:00h às 17:15h 

 Do 5º ao 7º ano: das 13:00h às 17:30h 

A escola reserva-se o direito de não oferecer turma ou curso em todas as etapas e/ou níveis, em 

determinado período, quando não atingir o número mínimo necessário de estudantes 

matriculados. Neste caso, o estudante poderá ser remanejado para outro turno ou turma, onde 

houver vaga. 

6) INÍCIO DAS AULAS 
O início das aulas para todas as séries será dia 29/01/2020 

7) UNIFORMES 
Todas as séries: O aluno deverá apresentar-se uniformizado durante todo o ano letivo de 

acordo com as exigências do Colégio. Uniforme à venda nas Lojas: Dinossauros e Univest.  

O uniforme de Inverno também será exigido (acompanhando o uniforme poderá ser usados tênis 

e meia na cor de sua preferência – O CASACO DE FRIO DA ESCOLA OU OUTRO DESDE QUE SEJA 



ABERTO). Não será permitido o uso abusivo de acessórios como: toucas, bonés, braceletes, meia-

calça coloridas, legues, meias longas coloridas, sandálias, botas, etc. 

Só será permitido o USO DA SAIA do uniforme para meninas até o 5º ano. 

SOMENTE PARA o 9º ano e ENSINO MÉDIO será permitido como opção extra o uso de calça 

jeans tradicional escuro, SEM RASGOS ou ENFEITES. O uso da bermuda nessas séries só será 

permitido DURANTE A AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 

8) VALORES 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Parcelas da Anuidade Escolar de Fevereiro a 
Dezembro 2020 e Apostilas – Por favor, consulte a 

secretaria do colégio pessoalmente. 
Aguardamos sua visita. 

 

Irmãos têm descontos diferenciados, por favor, se 

informe na secretaria do colégio. 

Ligue (73) 3291-1975 e agende um horário para 

efetuar a matrícula de seu filho! 


