Queridos Pais e/ou Responsáveis:
O Colégio Dom Feliciano promove uma educação de excelência, que prioriza a vida e a ciência,
contribuindo para a formação de pessoas conscientes, solidárias e comprometidas com a construção de um
mundo melhor.
A rematrícula para o ano de 2019 será efetivada online, permitindo, assim, uma maior comodidade e
facilidade para as famílias. O processo é simples, porém existem algumas informações importantes:

Qual é o período para realização da rematrícula online?
O período em que o sistema estará disponível para o preenchimento do Contrato de Prestação de
Serviços de Educação online será de 14/11 a 20/12, 24 horas por dia. Pedimos que atentem ao período, pois,
após este, o sistema não permitirá a realização da rematrícula online. O Sistema não liberará a rematrícula
para o ano de 2019 para os que estiverem em débito com o Colégio.

O que é preciso para acessar o sistema de rematrícula online?
O Responsável Financeiro precisará do login e do passo a passo do processo de rematrícula online que se
encontra no site do Colégio, no portal Acadêmico “REMATRÍCULA ONLINE”, no link:
https://colegiodomfeliciano.com.br/site/rematricula-online/; caso não tenha recebido o e-mail com o usuário e a
senha para acesso ao sistema, solicitamos que entre em contato com a Tesouraria do Colégio, para atualização do
cadastro o mais breve possível.
Após a efetivação do processo de rematrícula online, é obrigatória a entrega, no Colégio, de uma via
impressa do Contrato de Prestação de Serviços de Educação, devidamente rubricada e assinada até o dia 20 de
dezembro.

Qual será o período, o horário e o local de atendimento?
Os Pais e/ou Responsáveis que estiverem em dia com os pagamentos das mensalidades escolares
poderão entregar o Contrato a partir do dia 21 de novembro, das 7h30min às 11h30min e das 13h15min às
17h20min, na Secretaria.
Os Pais e/ou Responsáveis que se encontram em situação de inadimplência deverão solucionar seus
débitos, junto à Empresa de Cobrança, impreterivelmente, antes do dia da rematrícula, que será dia 20 de
dezembro de 2018, das 7h30min às 12h e das 14h às 19h, no Auditório Bárbara Maix.

Que documentos deverão ser apresentados no dia?
1. Contrato de Prestação de Serviços de Educação impresso, preenchido e assinado pelo Contratante
e por uma Testemunha. O Contrato de Prestação de Serviços de Educação não será aceito caso não
esteja total e corretamente preenchido e assinado pelo Contratante.
2. Boleto da Taxa Anual do Conselho de Pais (parcela única por família), quitado, podendo ser
efetuado em qualquer Agência Bancária, lotéricas ou pela Internet.

Quem poderá fazer a rematrícula online?
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio (diurno). Os demais cursos deverão fazer
rematrícula presencial nos dias agendados, tendo como último dia de rematrícula o dia 20/12/2018.

MENSALIDADES - Ano 2019
Os valores, calculados com base no planejamento pedagógico-econômico-financeiro do Colégio em
consonância com a Legislação em vigor e a negociação coletiva de trabalho no que diz respeito à restrição de
alunos por turma, são os seguintes:
EDUCAÇÃO INFANTIL

12 x de R$ 916,00 TÉCNICO EM QUÍMICA

06 x de R$ 837,00
1º ao 5º ANO
12 x de R$ 907,00 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
06 x de R$ 739,00
o
6º ao 9 ANO.
12 x de R$ 961,00 TÉCNICO EM ENFERMAGEM
06 x de R$ 771,00
ENSINO MÉDIO
12 x de R$ 1.105,00 NORMAL PÓS-MÉDIO
06 x de R$ 771,00
TURNO ESTENDIDO
TURNO INTEGRAL
05 dias por semana
12 x de R$ 237,00 05 dias por semana
12 x de R$ 998,00
Podem ser contratados de 03 até 05 dias.
Podem ser contratados de 01 até 05 dias.
Consultar os demais valores na Tesouraria do Colégio. Consultar os demais valores na Tesouraria do
Colégio.

CLUBE DE FÉRIAS
Podem ser contratados 15, 30, 45 ou 60 dias corridos.
Consultar os valores na Tesouraria do Colégio.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1.

2.
3.
4.
5.

Somente serão deferidas/confirmadas pelo sistema as rematrículas online que atenderem às
seguintes exigências e condições:
➢ Estar em dia com todas as parcelas até 10 de dezembro de 2018, conforme consta no Contrato
de Prestação de Serviços de Educação Escolar. Havendo débito com o Colégio Dom Feliciano,
a matrícula será cancelada automaticamente.
➢ A rematrícula somente será deferida para a série/ano seguinte após a Ata de Resultados Finais
do Conselho de Classe do terceiro trimestre letivo, mediante a aprovação do aluno. Caso
contrário, o responsável deverá comparecer ao colégio para ajuste de matrícula.
➢ Todas as demais condições de rematrícula estão previstas no Contrato de Serviços
As listas de material e do uniforme estarão à disposição no site e na Secretaria do Colégio a partir do dia
21 de novembro.
A reserva da vaga para seu filho estará assegurada até o dia 20/12/2018.
De 26/12/2018 a 15/02/2019, haverá atendimento, na Tesouraria e na Secretaria, de segunda a sexta-feira,
somente no turno da tarde, das 13h às 17h30min.
A agenda 2019 poderá ser substituída – se apresentar defeitos – somente até o dia 01 de março de 2019.
Para isso, não poderá ter sido usada para anotações.
Para o bom êxito da rematrícula online, contamos com a compreensão e a colaboração de todos.
Agradecemos a confiança e a parceria em nossa Missão de Educar.
Um feliz e abençoado 2019!

Alessandro Monteiro
Presidente do Conselho de Pais
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