Procedimento de Matrícula da Escola Monteiro – Ano Letivo 2018
A Escola Monteiro por meio desta circular informa sobre seu procedimento de matrícula.
Gostaríamos de registrar, antes, nossa satisfação em fazer parte da formação de seus filhos,
proporcionando experiências que contribuem para o desenvolvimento de cidadãos plenos e
realizados. Por meio de muita pesquisa e investimento, temos atualizado nossa prática e
assegurado a oferta de um serviço educacional moderno e contextualizado com o mundo em
que vivemos.
Seguem as informações sobre os valores das anuidades para o próximo ano, bem como
as datas previstas para que possam realizar as matrículas/rematrículas de seus filhos.
A escola não realizará reserva de vaga, somente a confirmação da matrícula fará com
que o aluno tenha resguardada a vaga para o próximo ano letivo.
Período: De 18/10 a 03/11 no horário de 9h às 17h
Local das rematrículas: Tesouraria da Escola Monteiro.
Dia 18/10 – Quarta-feira
Dia 19/10 – Quinta-feira
Dia 20/10 – Sexta-feira
Dia 23/10 – Segunda-feira
Dia 24/10 – Terça-feira
Dia 25/10 – Quarta-feira
Dia 26/10 – Quinta-feira
Dia 27/10 – Sexta-feira
Dia 30/10 – Segunda-feira
Dia 31/10 – Terça-feira
Dia 01/11 – Quarta-feira
Dia 06/11 – Segunda-feira
Dia 07/11 – Terça-feira

(2º ano E.F.)
(2º ano E.F.)
(1º ano E.F.)
(3º ano E.F.)
(4º ano E.F.)
(5°ano E.F.)
(6º ano E.F.)
(7º ano E.F.)
(8º ano E.F.)
(9º ano E.F.)
(1º ano Médio E.M.)
(2º ano Médio E.M.)
(3º ano Médio E.M.)

Os pais que têm filhos em mais de uma turma poderão rematriculá-los no mesmo dia.
Para efetuar a matrícula/rematrícula presencial, os pais ou responsáveis deverão
comparecer à Escola no período acima citado e apanhar o kit de rematrícula depois, dirigir-se a
uma de nossas atendentes que fará o registro do aluno no cadastro da Escola bem como os
acertos financeiros. Será realizado o pagamento da 1ª parcela da anuidade de 2018 e da 1ª
parcela do material.
A escola dará início ao procedimento de contratação das escolinhas, bem como os
demais serviços extras, após o período de matrícula oficial. Para tal, divulgaremos em circular
os valores, datas e condições. O integral oferecido pelo Espaço Cultural terá seu período de
matrícula informado em circular própria.
O material didático da escola é composto por livros, apostilas e demais recursos
escolhidos pela escola. Estes materiais serão entregues pela própria escola no decorrer do ano
letivo de 2018, de acordo com o conteúdo programático. Os livros paradidáticos e itens de uso
pessoal não estão inclusos nos valores apresentados e deverão ser adquiridos pelas famílias
quando requisitados pela escola.
Alunos Novos
Para matrícula dos alunos novos serão exigidos os seguintes documentos:
1. Cópia da Certidão de Nascimento do aluno;
2. Comprovante de escolaridade;
3. Termo de quitação atualizado da escola frequentada até a presente data;
4. Comprovante de residência (atualizado - com até 3 meses);
5. Histórico escolar assim que tal documento esteja pronto na escola de origem (o aluno
só poderá ser enturmado com este documento),
6. Cópia da carteira de identidade e CPF do responsável financeiro.
Para rematrícula serão exigidos:
1. Comprovante de residência (atualizado - com até 3 meses);
2. Cópia da carteira de identidade e CPF do responsável financeiro.

Observações:
1. Não serão processadas matrículas de alunos que estejam em débito com a
Escola;
2. É necessário que os pais enviem duas fotos para atualizar o cadastro e fazer a
carteirinha de estudante. A foto deve ser feita digitalmente e enviada identificada pelo nome
completo do aluno no email. A foto pode também ser entregue em papel no formato 3x4;
3. No caso de alunos novos, será obrigatória a apresentação do termo de quitação
atualizado e do comprovante de escolaridade do aluno.
Valores para o ano de 2018:
As anuidades escolares e os planos de pagamento serão:
Turmas

Anuidade

Plano de 12
parcelas

Plano de 13
parcelas

Material
Escolar

Material em
6x

Ensino Fundamental

1° ano

R$20.414,75

R$1.701,23

R$1.570,37

R$1.661,71

R$276,95

2° a 5° ano

R$20.414,75

R$1.701,23

R$1.570,37

R$2.002,77

R$333,79

6° a 9° ano

R$21.739,68

R$1.811,64

R$1.672,28

R$2.002,77

R$333,79

1° e 2° ano

R$23.279,33

R$1.939,94

R$1.790,72

R$1.694,85

R$282,48

3° ano

R$29.432,17

R$2.452,68

R$2.264,01

R$2.069,69

R$344,95

Ensino Médio

Descontos para pagamento à vista:
Anuidade: 6%
Material: 4%
*Os valores de material didático para o ensino fundamental já contemplam todo o
material do ano (UNO, Experimenta, Monteiro). No caso do ensino médio, o material é composto
das apostilas Bernoulli, simulados e todos os demais recursos pedagógicos adotados pela escola
no decorrer do ano. O valor cobrado poderá ser parcelado de novembro a junho. Para matrículas
após novembro, a quantidade de parcelas será a de meses restantes até a data limite (junho
2018).
Colocamo-nos à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos de que
necessitarem.

Atenciosamente,

Equipe Monteiro

