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EDITAL DE MATRÍCULA PARA O ANO LETIVO DE 2021 

 

O Centro de Estudos Pequenópolis Ltda., por este EDITAL, torna público que as 

matrículas para o ano letivo de 2021, terão início em 1 de novembro de 2020 obedecendo à 

orientação abaixo: 

 

I - PERÍODOS DE MATRÍCULA:  

De 1 de novembro até 21 de dezembro de 2020 e de 4 de janeiro de 2021 até o 

preenchimento das vagas de cada classe. 

 

II -  CONDIÇÕES PARA MATRÍCULA: 

As matrículas para o ano de 2021 serão realizadas preferencialmente online. 

Sendo requerido um atendimento presencial, este ocorrerá mediante agendamento prévio, 

de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e de 13 às 17h. 

 

1. Alunos da casa:  

 As vagas para os alunos matriculados em 2020 estarão asseguradas até o dia 05 de 

janeiro de 2021. 

 A família deve estar em dia com as parcelas vencidas da anuidade escolar do ano letivo 

de 2020, até o dia 05/12/2020.  

 

2. Alunos novos: 

 É necessário um atendimento presencial entre a família com a criança e a coordenação 

da escola antes da matrícula. 

 

II - BENEFÍCIOS DA MATRÍCULA ANTECIPADA:  

A matrícula antecipada é um processo no qual se oferece benefícios especiais para as 

famílias elegíveis que aderirem a essa modalidade. 

 Valor da matrícula (1ª parcela da anuidade escolar/2021) podendo ser parcelada em 3 

(1+2) vezes, sendo a 1ª no ato da matrícula, e as demais com vencimentos em 20/12 

e 20/01/2021. 

 

III - INFORMAÇÕES FINANCEIRAS:  

 Os descontos concedidos em 2020 por conta da pandemia não serão considerados em 

2021. 

 Após a escolha da opção de pagamento, a transferência/depósito na conta da escola 

deverá ser feito, nas datas estabelecidas acima, e o comprovante deverá ser enviado 

para a escola. 

 A efetivação da matrícula, se dará após o pagamento integral da 1ª parcela da anuidade 

escolar (matrícula). 
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 Valores das mensalidades para o ano letivo de 2021. 

 

SÉRIE MENSALIDADE BILÍNGUE TOTAL 

G2 R$1.070,81 - R$1.070,81 

G3 a G5 R$1.070,81 R$124,51 R$1.195,32 

1º AO 5º ANO R$1.195,01 R$138,88 R$1.333,89 

 

 Valores das mensalidades para o integral no ano letivo de 2021. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 2021 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2021 

QUANT. DIAS VALOR QUANT. DIAS VALOR 

5 DIAS R$ 2.369,76 5 DIAS R$ 2.493,69 

4 DIAS R$ 2.192,00 4 DIAS R$ 2.303,99 

3 DIAS R$ 2.000,88 3 DIAS R$ 2.117,35 

2 DIAS R$ 1.782,86 2 DIAS R$ 1.902,33 

 

IV - INFORMAÇÕES GERAIS:  

 

1. A matrícula cancelada até 19/01/2021, por motivo justificado, terá devolução de 80% do 

valor pago. Depois dessa data não haverá devolução.  

2. A mudança de turno deverá ser solicitada pelo responsável do aluno, junto a Secretaria 

Escolar da instituição, via email (secretaria@escolapequenopolis.com.br). Esta mudança 

dependerá da disponibilidade de vaga no turno desejado. 

3. O atraso de uma ou mais parcelas da Matrícula Antecipada, implicará, automaticamente, 

no cancelamento da mesma, podendo o valor pago ser abatido no pagamento da matrícula 

regular. 

4. A formação da turma será efetivada em conformidade com a data de matrícula do aluno.  
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