
EDITAL DE MATRÍCULAS – ANO LETIVO 2021 

Comunicado nº 099/20 – 05/11/2020 
 
Prezados responsáveis, 

 Durante todo este ano buscamos equacionar as questões com as famílias ponderando sempre a situação 

de excepcionalidade do momento. As normas estabelecidas pelo COLÉGIO ITAPUCA para o funcionamento do ano 

letivo de 2021 seguirão as determinações do Conselho Nacional de Educação, da Secretaria Estadual de Educação 

e das autoridades municipais. 

 Nesta linha idealizamos um plano de ação destinado à realização das MATRÍCULAS PARA 2021, cujo Edital 

publicamos a seguir. 

 Para outros esclarecimentos entre em contato (celular – (21) 984438749 - fale com Penha).  

 

1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES 

PARA TODOS ALUNOS COM A PRÉ-MATRÍCULA REALIZADA ATÉ 13 DE NOVEMBRO 

 AS MENSALIDADES FICAM  “CONGELADAS” NOS MESES DE JANEIRO (VENC. 05/01) FEVEREIRO (VENC. 

05/02) E MARÇO (VENC 05/03) ,isto é, fica mantido o mesmo valor da mensalidade paga em dezembro 

(vencimento 05/12/2020) para os pagamentos das mensalidades de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO, quando 

realizados  até a  data do vencimento.  

 A partir de ABRIL (vencimento 05/04/21) os descontos ficam vinculados a data escolhida pelo responsável 

para o pagamento da cota dedutível da anuidade de 2021 

 O termo “desconto” compreende a soma equivalente a devolução da cota dedutível + desconto concedido. 

 A anuidade/mensalidades para 2021 será reajustada em 5% 

 Mensalidades em atraso podem ser regularizadas com parcelamento no cartão de crédito. 

 A renovação da matrícula (pré-matrícula) dos atuais alunos deve ser realizada até o dia 13 de novembro 

sem a necessidade de nenhum pagamento imediato. No formulário on-line enviado para todos pelo 

WhatsApp e pelo e-mail, o responsável financeiro deve indicar a data de sua preferência para o vencimento 

da cota dedutível da anuidade de 2021. 

 O responsável que não responder e enviar para a escola o formulário da pré-matrícula até o dia 13 de 

novembro perderá o direito aos procedimentos listados acima. 

 

2 - PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA NO ANO LETIVO DE 2021 

 A rematrícula dos atuais alunos e/ou a matrícula de alunos novos se efetiva através dos seguintes 

procedimentos: 

 A partir de 05/11/2020 até 13/11/2020 

 Realizar a pré-matrícula on-line enviando o formulário para a escola até dia 13/11/2020 ou                                 

Realizar a pré-matricula presencial agendando seu atendimento na secretaria da escola através dos telefones 

984438749 e 26194312 até 13/11/2020 

 

 



OBSERVAÇÕES: 

 

 SOBRE A COTA DEDUTÍVEL- PARCELA INICIAL DESCONTADA DA ANUIDADE 

Você pode realizar a pré-matricula e escolher a data para o pagamento da cota dedutível e o boleto 

bancário será enviado para o e-mail do responsável financeiro. 

 

 SOBRE A CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA DE ALUNOS ANTIGOS 

 A matricula será confirmada após: 

 I. a realização da pré-maticula e com o pagamento da cota dedutível através do boleto bancário na data 

 agendada pelo responsável financeiro 

 ll. Análise dos resultados finais do ano letivo em curso. 

 IlI. Entrega de todos documentos preenchidos e assinados, constantes do KIT ATRÍCULA 2021. 

 IV. Análise interna e confirmação de quitação ou regularização das mensalidades referentes aos meses de 

 janeiro a dezembro de 2020. 

 V. Entrega de atestado de saúde para a prática de Educação Física (Lei nº 6545/13) 

 

 SOBRE A CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA DE NOVOS ALUNOS 

 A matricula será confirmada com o pagamento da cota dedutível e com a entrega dos seguintes 

documentos: 

 I. KIT MATRÍCULA – constando as duas vias do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 

Formulário de matrícula frente e verso, Ficha Médica e Questionário Serviço de Orientação e Psicologia 

(S.O.P)., preenchidos e assinados pelo responsável. 

 II. Identidade, CPF e comprovante de endereço do responsável. 

 III. Comprovante de quitação das mensalidades de 2020. 

 IV. Declaração de escolaridade. 

 V. Certidão de nascimento. 

 VI. Carteira de plano de saúde (quando o aluno possuir convênio médico). 

 VII. Histórico escolar (prazo de 45 dias). 

 VII. Entrega de atestado de saúde para a prática de Educação Física (Lei nº 6545/13) 

 

3. TABELA DAS MENSALIDADES DE 2021 

 Valor conforme previsto na cláusula 5ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais do Colégio 

Itapuca, para o ano letivo de 2021: 

 

 

 

 

 



ANO /SÉRIE TURNO MENSALIDADESDE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO 2021 

 
 
4. PLANO DE INCENTIVO VINCULADO A DATA DO PAGAMENTO DA COTA DEDUTÍVEL 

 Com o pagamento da cota dedutível realizado: 

 ATÉ 20/11/20 –ficam mantidos 90% do desconto de 2020 nas mensalidades de abril a dezembro 

de 2021. 

 Entre 23/11 e 30/1/20 – ficam mantidos 85% do desconto de 2020 nas mensalidades de abril a 

dezembro de 2021. 

 Entre 01/12 e 20/12/20 – ficam mantidos 80% do desconto de 2020 nas mensalidades de abril a 

dezembro de 2021. 

 PARA MATRÍCULA DE ALUNOS NOVOS - descontos para alunos novos solicitados a título de 

“bolsa de estudos” devem ser encaminhados com a apresentação dos comprovantes de 

pagamento das mensalidades de 2020 juntamente com o boletim escolar do aluno do ano de 

2020 

 

5. LISTA DE MATERIAL – UNIFORMES – LIVROS 

 

 A lista de material, os livros de uso individual que compõem a coleção do Sistema de Ensino 

PITÁGORAS 2021 e o uniforme escolar são obrigatórios e deverão ser adquiridos pelo responsável até o 

início das aulas. Entenda por Sistema de Ensino PITÁGORAS 2021 como todo um processo que incluí a 

coleção de livros impressos, o acesso à plataforma digital da Rede Pitágoras e também a inclusão do 

aluno nas provas de caráter nacional aplicados pela rede durante o ano letivo e que fazem parte da 

avaliação do aluno no Itapuca.Sem a aquisição da edição 2021 dos livros o aluno não terá acesso a esses 

recursos, o que implica na impossibilidade de acompanhar as aulas. 

 Lista de material e uniforme disponível a partir de 10/01/21, na secretaria. 

 

 

CURSOS 

 

ANO/SÉRIE 

 

ANUIDADE 

2021 

 

MENSALIDADES 

De Janeiro a Dezembro 

 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

1º ao 5º Ano  
R$10.782,62,0 

 
12 X R$898,55 

6º ao 9º Ano  
R$11.074,52 

 
12 X R$922,88 

ENSINO 

MÉDIO 

1ª e 2ª Série  
R$11.825,27 

 
12 X R$985,44 

3ª Série  
R$15.046,20 

 
12 X R$1.253,85 



6. NÚMEROS DE VAGAS POR TURMA 

 ANO/SÉRIE Nº MÁXIMO DE ALUNOS 

 1º e 2º ano do Ensino Fundamental I - 20 

 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental I - 30 

 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II– 40 

 1ª, 2ª, e 3ª séries do Ensino Médio - 45 

 

7. HORÁRIO ESCOLAR 

ANO/SÉRIE - TURNO DA MANHÃ 

HORÁRIO PRESENSIAL - ENTRADA – SAÍDA 

 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I: 07h30 - 12h  

 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II: 07h20 - 12h10 – dois dias da semana com aulas até as 13 

horas. 

 1ª e 2ª séries do Ensino Médio: 07h20 - 13h – as provas são aplicadas das 14 às17 horas 

 3ª séries do Ensino Médio: 07h20 - 13h – as provas e aulas de monitoria das 14 às 17 horas 

HORÁRIOS ON-LINE 

 As atividades síncronas e assíncronas consequentes da adoção do ensino híbrido não presencial 

serão divulgadas quinzenalmente a partir do início do ano letivo. 

 

8. MATRÍCULAS EM REGIME DE DEPENDÊNCIA 

 Conforme previsto no regimento interno do Colégio Itapuca, o aluno reprovado em até duas 

disciplinas poderá solicitar a matrícula para a série ou ano seguinte, em regime de dependência, 

mediante a assinatura do Termo Aditivo, disponíveis na secretaria. 

 Custo da dependência por disciplina: 4 parcelas de R$115,00(cento e quinze reais) de abril até 

julho. 

 

9. INÍCIO DAS AULAS 

 Segunda-feira, dia 01 de fevereiro de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


