ENSINO FUNDAMENTAL
Renovação de matrícula para 2021
Prezados responsáveis e estudantes
Leiam cuidadosamente todo o documento, pois este comunicado contém informações
importantes sobre a renovação de matrícula para o ano de 2021.
Para renovar a matrícula dos estudantes que cursarão o Ensino Fundamental 7º, 8º e 9º
anos em 2021, o responsável deverá cumprir os seguintes procedimentos:
• comparecer à secretaria da escola para retirar o boleto referente ao mês de janeiro de
2021 até 22/12/2020, observadas as orientações no final da página;
• assinar o requerimento de renovação da matrícula;
• assinar o contrato de prestação de serviços educacionais;
• efetuar o pagamento do boleto.
A Escola, visando colaborar com as famílias que, como nós, sofreram os efeitos da
pandemia, não promoverá o reajuste anual das parcelas da anuidade. Dessa forma, os
valores para 2021 serão os mesmos originalmente contratados em 2020. Exceto, para
trocas de cursos ou níveis de ensino.
O boleto de janeiro/2021 será emitido no ato da assinatura da documentação da matrícula,
com todos os prazos de descontos descritos, exatamente como os boletos das demais
parcelas.
MATERIAL DIDÁTICO 2021
A lista do material didático 2021 encontra-se disponível em nosso site e a aquisição poderá
ser feita com desconto na livraria virtual Livro Fácil (www.livrofacil.net). Caso desejem, os
responsáveis podem optar por qualquer outra livraria.
ORIENTAÇÕES:
•

Estudantes que estiverem com algum documento faltando em seu prontuário não
poderão efetuar a matrícula para o próximo semestre, até a entrega destes.

•

Para a efetivação da matrícula do 1º semestre de 2021, o estudante deverá estar com
todas as parcelas vencidas quitadas (artigo 5º da Lei 9870 de 23 de novembro de
1999).

•

A falta do pagamento da matrícula até o vencimento disponibiliza a vaga para
novos estudantes e mudanças de período.

Horário para matrícula: Apenas com agendamento prévio a fim de manter a segurança
dos responsáveis e dos nossos profissionais.
Para agendar um horário entre em contato com a secretaria
através do e-mail protocolo@luizrosa.com.br ou do telefone
(11)4806-0051.
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