
 

 

 
REMATRÍCULAS 

O período de Rematrícula 2020 da Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio iniciará entre 07 de outubro a 10 de novembro de 2019. 
1- Priorizaremos esse período com garantia de vaga aos nossos alunos no mesmo turno de 2019 ou no escolhido para 2020. Após esse 

período, não há garantia de vaga.  
2- O responsável financeiro deverá preencher e assinar o formulário de turma e ficha de saúde contidas no kit de matrícula entregar toda 

documentação solicitada pela escola, caso esteja pendente, bem como atestado atual de saúde para alunos com qualquer restrição de ensino. 

3- A Rematrícula não é automática. A mesma só será efetivada após o pagamento da 1ª parcela da anuidade escolar e a assinatura do 
contrato de prestação de serviços. Para responsáveis inadimplentes, o colégio reserva-se o direito de não aceitar a rematrícula.  

4- Será indeferida a rematrícula que não atenderem as exigências legais as condições estabelecidas neste edital e que não estiverem com 
todas as parcelas de 2019 quitadas até o dia 31 de dezembro de 2019. 

5- Para efetua-la, o responsável financeiro deverá estar em dia com as obrigações de contratos anteriores e vigentes, estando pago o mês 
correspondente a data escolhida da renovação de acordo com o calendário de desconto abaixo. 

 07/10/19 a 07/11/19 – Renovação com 30% de desconto no valor da 1ª parcela da anuidade; 
 08/11/19 a 14/11/19 – Renovação com 15% de desconto no valor da 1ª parcela da anuidade; 
 18/11/19 a 07/01/20 – Renovação com 10% de desconto no valor da 1ª parcela da anuidade 

 
 

 

MENSALIDADES VALOR REAL 30% 15% 10% TAXA DE MATERIAL 

EDUC. INFATIL R$ 325,35 R$ 227,74 R$ 276,54 R$ 292,81 R$ 210,00 – 3 x 70,00 

FUND. 1 R$ 325,35 R$ 227,74 R$ 276,54 R$ 292,81 R$ 210,00 – 3 x 70,00 

FUND. 2 R$ 381,84 R$ 267,28 R$ 324,56 R$ 343,29 R$ 180,00 – 3 x 60,00 

MÉDIO R$ 431,73 R$ 302,21 R$ 366,97 R$ 388,55 R$ 180,00 – 3 x 60,00 

        MATRÍCULAS NOVAS 
O período de Matrículas novas para os cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, iniciará dia 08/11/2019. 

1- A solicitação de matrícula deverá ocorrer na secretaria do Colégio Pinheiros, Rua Caetano Luiz Muzzi, 110 – Paraíso - Nova Iguaçu – RJ, 
de 8h as 12h e das 13 às 16h, a partir da data citada e a qualquer tempo mediante existência de vagas. 

2- As Vagas oferecidas pelo Colégio Pinheiros, são limitadas por turma e por capacidade física, ao Colégio Pinheiros reserva se o direito de 
não oferecer turmas ou turno em cursos quando não atingir o número mínimo de alunos por turma.  Quando não houver vagas de 
imediato é necessário aguardar a disponibilidade de novas turmas, de acordo com a política de reserva de vagas. 

3- Para efetivação de Novos alunos são exigidos os documentos: 
4- Requerimento de Matrícula e Termo de adesão ao contrato de Prestação de Serviço emitidos no ato da matrícula. 
5- RG – CPF Comprovante de Residência do responsável financeiro e responsável solidário do aluno. 
6- Cópia da Carteira de Vacina e Atestado de Vacina. (Pg de registro de vacinas) 
7- Preenchimento do formulário de informações de saúde e atestado médico atual, se houver restrições a atividades físicas. 
8- Cópia de Certidão de Nascimento, RG – CPF (maiores de 10 anos). 

9- Declaração da escola anterior atestando a série requerida ao aluno e Histórico Escolar no máximo de 30 dias após o início do ano letivo. 
10- Declaração ou carnê de pagamento comprovando regularidade de pagamento da escola anterior. 

 08/11/19 a 14/11/19 – MATRÍCULAS com 15% de desconto no valor da 1ª parcela da anuidade; 
 18/11/19 a 07/01/20 – MATRÍCULAS com 10% de desconto no valor da 1ª parcela da anuidade 

 
 

 

MENSALIDADES VALOR REAL 15% 10% TAXA DE MATERIAL 

EDUC. INFATIL R$ 325,35 R$ 276,54 R$ 292,81 R$ 210,00 – 3 x 70,00 

FUND. 1 R$ 325,35 R$ 276,54 R$ 292,81 R$ 210,00 – 3 x 70,00 

FUND. 2 R$ 381,84 R$ 324,56 R$ 343,29 R$ 180,00 – 3 x 60,00 

MÉDIO R$ 431,73 R$ 366,97 R$ 388,55 R$ 180,00 – 3 x 60,00 

                                      ANUIDADE - MENSALIDADES - TAXAS 
                O valor da anuidade escolar para 2020 está disponível na secretaria da escola. Consulte condições e descontos. 

1- A escola oferece um programa de ensino lúdico, dinâmico e diferenciado, onde o aluno faz uso de materiais e recursos pedagógico 
coletivo (lista de material escolar) pertinentes ao aprendizado. Para isso a escola faz uso da taxa de material correspondente a série. Os 
valores relativos a taxa de material de uso coletivo adquiridos pela escola e fornecido ao aluno serão incluídos nas parcelas de janeiro a 
março ou de acordo com o plano de pagamento contratado. 

As mensalidades seguem os seguintes critérios: 
 
 
 
 
 
 
 

Após 20 de ferreiro de 2020, consultar outros planos de pagamento. 
2- Os pagamentos serão realizados via sistema bancário, por meio de boletos no formato de carnês. O vencimento de cada parcela será 

no último dia do mês correspondente, após sob pena de incidência de mora e juros mensais 1% mais multa de 2% desde a data do 
vencimento até o efetivo pagamento, de acordo com o contrato educacional. 

3- Os descontos fornecidos pela escola são aplicados em cada parcela e ocorrerá até o dia 7 do mês corrente não sendo acumulativo. 
(mensalidade 10% - irmãos 15% ). 

4- Alunos que usufrui do benefício de parcerias institucionais (Bolsas), deverá obrigatoriamente apresentar na secretaria do Colégio 
Pinheiros documento comprobatório de vínculo no ato da matrícula. 

MENSALIDADES Plano 12X 
ATÉ 20/01/20 

 
Até dia 07 do mês 

Plano 11X 
DE 21/01 A 20/02 

 
Até dia 07 do mês 

TAXA DE MATERIAL 

EDUC. INFATIL R$ 325,35 R$ 292,81 = 10% R$ 354,92 R$ 319,42 = 10% R$ 210,00 – 3 x 70,00 

FUND. 1 R$ 325,35 R$ 292,81 =10% R$ 354,92 R$ 319,42 =10% R$ 210,00 – 3 x 70,00 

FUND. 2 R$ 381,84 R$ 343,29 = 10% R$ 416,55 R$ 374,89 = 10% R$ 180,00 – 3 x 60,00 

MÉDIO R$ 431,73 R$ 388,55 = 10% R$ 470,97 R$ 423,87 = 10% R$ 180,00 – 3 x 60,00 

Educação Infantil 
Ensino Fundamental 

Ensino médio 
Universidade 

Cursos 

EDITAL DE MATRÍCULA  



 

 

                               SPINE - MATERIAL DIDÁTICO   
        O SPINE – SISTEMA PINHEIROS DE ENSINO é o metodo de ensino e aprendizado exclusivo do COLÉGIO PINHEIROS, ele traz para o espaço 
escolar materiais didáticos produzidos pelo SAE DIGITAL. 
        O SISTEMA SAE DIGITAL oferece combos de materiais, plataformas, aplicativos, vídeos, fichas didáticas, entre outros como ferramentas e 
suporte para aprendizagem do aluno. 
        O Material didático é de uso exclusivo e individual do aluno matriculado no ano letivo de 2020 e conta com reformulações e atualizações 
permanetes em decorrencia dos acontecimentos Mundial. O que facilita o aprendizado do aluno e a fixação de conteúdos a modernização digital e 
histórias e acontecimentos da atualidade. 
        O material didático é adquirido única e exclusivamente na unidade do COLÉGIO PINHEIROS, nas condições de pagamneto disponíveis ou sob 
consulta, sendo o material entrege o 1ª exemplar no ato do pagamento ou até o início do ano letivo, os demais serão entregues a cada bismestre 
no prazo estipulado pela escola. 
        É vedada o uso do material utilizado em anos anteriores, bem como a aquisição em outros meios que não seja a unidade do Colégio Pinheiros. 
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 R$ 438,68  
Obrigatório o uso do 
Material Didático a 
partir de 10 /02/20 

1º ANO R$598,70 R$658,57 

FUND. 1 R$733,50 R$806,85 

FUND. 2 R$983,20 R$1081,50 

MÉDIO R$1.245,50 R$1.370,50 

                       UNIFORME ESCOLAR  
O Uniforme escolar é obrigatório a todos os alunos durante sua permanência na unidade escolar e quando ocorrer saídas pedagógicas. 

1- A escola reserva-se o dirteito de mudar e atualizar o padrão do uniformes, podendo o aluno optar pelo modelo que melhor se 
adeque a seu perfil. O aluno poderá fazer uso de modelos anteriores, desde que estejam em perfeito estado de uso, conservados e 
limpos. A escola preza pelo aceio e higiene corporal, sendo de obrigação do responsável a limpeza de unhas e cabelos. 

2- Os modelos de uniforme estão disponíveis exclusivamente na papelaria na unidade do Colégio Pinheiros, Tem como completentos os 
uso de tênis Preto ou Branco e meias brancas. 

3- É obrigatorio o uso do uniforme escolar completo para atividades de educação física. Não é permitido o uso de bermudas ou calça 
jeans ou qualquer outro material que não atenda as especificações exigidas para atividades esportivas, bem como não é permitida 
realizar qualquer atividade sem calçado adequado ou uso dele. 

4- Durante o ano letivo a escola realiza projetos e faz uso de uniformes específicos a atividade, não sendo este obrigatório a aquisição, 
mas uma vez adquirido, poderá ser usado como peca do uniforme escolar durante todo o ano letivona aquisição. 

É vedada a compra e venda em outros meios que não seja pela unidade Escolar. 

 
                      SIA - PINHEIROS ID – SEGURO ESCOLAR   

                O SIA – Sistema de Informações do Aluno é uma plataforma de acompanhamento escolar onde alunos e responsáveis podem visualizar o 
processo pedagógico e financeiro, consultar boletim de rendimento bimestral, lançamento de conteúdo, frequência, comunicados, 
acompanhamento financeiro, 2ª via de boletos, entre outras. Para acessa-lo, o aluno recebe na matrícula o login e a senha pessoal de acesso.  
                PINHEIROS ID – É a Identidade do Educacional Aluno. É um cartão magnético de acesso a unidade escolar e ao seguro de assistência em 
caso de acidentes, é de uso obrigatório ao acesso escolar e de registro da frequência no diário online. 
                SEGURO PROTEÇÃO ESCOLAR – É o seguro em caso de acidentes do aluno dentro ou fora das dependências escolar. ASSISTENCIA 24 
HORAS – 4002-1205 – 0800 775 1205                                           2ª VIA DO CARTÃO R$ 30,00 

                                                                      CALENDÁRIO ESCOLAR E REUNIÕES PEDAGÓGICAS 
O ANO LETIVO DE 2020 INICIA-SE DIA 05 DE FEVEREIRO. 

               Reunião com Responsáveis das turmas de Educação Infantil ao Ensino Médio – Dia 11/03/2019  (Horários na agenda do aluno). 
O Calendário Anual, inicia-se dia 05/02 prévisto até 20/12 (sujeito a auterações), nele está contido todo o planejamento do ano letivo, afim de 
promover melhor organizção de nossas atividades. Durante todo os anoletivo desenvolvemos projetos de cunho pedagógico e social afim de, 
despertar em nossos estudantes o que eles tem de melhor para oferecer a nossa sociedade. Assim como nosso projeto de vida, que trabalha o 
invidíduo, seus conflitos e o seu lugar na sociedade. 

                                 CURSOS EXTRACURRICULARES 
Nossos cursos oferecem atividades de Balet, Judô, Natação, Hidroginática e Academia Funcional.  

 
 

CURSO EXTRA R$ 80,00 Por Modalidade R$ 70,00 Até o dia 07 do mês. 

                                                   ACOMPANHEAMENTO PEDAGÓGICO 
O acompanhamento Pedagógico é realizado de forma individual e eficaz, com o objetivo de maximizar o aproveitamento do aluno 

na escola, além de despertar o prazer em aprender. 
Nosso acompanhamento acontece da seguinte forma: 
1- Reuniões periódicas entre direção e coordenação, afim de nortear o processo de ensino – aprendizagem. 
2- Planejamento coletivo e reuniões entre coordenadores e docentes afim de identificarmos perfis e dificuldades de turmas e 

alunos; e assim traçarmos métodos e processos educacionais eficazes. 
3- Visitas periódicas da coordenação as salas de aula, conselho de classe bimestral. 

 

Será um imenso prazer recebe-los em 2020. 
Vamos aprender juntos! 

#VemSerPinheiros! 


