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R E G U L A M E N T O 
 

CAMPANHA DE MATRÍCULA - ANO LETIVO 2017 
 

  
 

 No ano em que a Sagrado - Rede de Educação completa 05 anos, quem 
ganha é você! 
 
 Ao antecipar sua reserva de vaga para o ano letivo 2017, até a data de 
15/12/2016, você ganha presentes no ato da confirmação, bem como estará 
concorrendo a inúmeros prêmios que serão sorteados entre os alunos 
Rematriculados e Matriculados nas Unidades da Sagrado - Rede de Educação da 
Província de São Paulo e Vice-Província Centro-Norte do Brasil. 

 
A Campanha tem por objetivo presentear os alunos e agradecer aos 

pais/responsáveis que reconhecem, confiam e acreditam no trabalho da 
Instituição. 

 
 

 

DAS UNIDADES PARTICIPANTES 
 

 

 Participarão da Campanha de Matrícula - 2017, todas as Unidades 
Educacionais da Sagrado - Rede de Educação da Província de São Paulo e Vice-
Província Centro-Norte do Brasil: Colégio São José - Bauru; Colégio São 
Francisco – Bauru; Colégio Infantil Madre Clélia – Bauru; Colégio Sagrado 
Coração de Jesus – São Paulo; Colégio Sagrado Coração de Jesus – Birigui; 
Colégio Sagrado Coração de Jesus – Marília; Colégio Divino Espírito Santo – 
Esp. Santo do Pinhal;  Colégio Madre Clélia – Adamantina; Colégio Nossa 
Senhora Aparecida – Araçatuba; Colégio Cor Jesu – Brasília; Colégio Sagrado 
Coração de Jesus – Castanhal; Colégio Madre Clélia Merloni – Palmas e Colégio 
São Geraldo – Paraíso do Tocantins. 
 
 
 

DOS PARTICIPANTES 
 

 

 Poderão participar os alunos Rematriculados e Matriculados com a 
efetiva reserva de vaga para ano letivo 2017 em uma das Unidades Educacionais 
pertencentes a Sagrado - Rede de Educação, os quais receberão as cartelas para 
o preenchimento do respectivo cupom. 

Central Sagrado - Rede de Educação 
Rua Gustavo Maciel, nº 10-54  -  Centro  
CEP 17015-320   Bauru / SP  
Fone/fax (14) 3012-8650   www.redesagrado.com 

Gustavo Maciel, 10-54   17015-320   Bauru/SP 
CNPJ: 61.015.087/0041-52 
Inscrição Estadual: 209.588.525.113 
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 A Campanha abrange todos os alunos, sem exceção alguma, obedecido 
ao prazo limite de 15/12/2016. 
 
  

DO PRAZO DA CAMPANHA 
 

 
 A presente Campanha iniciar-se-á aos 01/11/2016, dependendo da 
definição e programação de Rematrícula e Matrícula de cada Unidade 
Educacional, com seu impreterível encerramento aos 15/12/2016. 
 

As cartelas deverão ser retiradas na Secretaria da Unidade, no ato da 
Rematrícula/Matrícula, destacado o respectivo canhoto e formalmente 
preenchido, depositado junto das urnas instaladas na Secretaria de cada 
Unidade participante, impreterivelmente até a data de 15/12/2016. 

 
    Em caso da não reserva de vagas até a data limite acima 
mencionada, o aluno estará impedido de participar dos Sorteios. 
 
    
 
 

DOS PRÊMIOS 
 
 

 Os prêmios que serão sorteados para os alunos das Unidades 
Educacionais participantes consistirão em: 
 

 01 (uma) VIAGEM PARA A DISNEY*i (2 pessoas - para o aluno(a) e seu 
responsável) 

 01 (uma) VIAGEM CRUZEIRO COSTA BRASILEIRA* (2 pessoas - para o 
aluno(a)  e seu responsável) 

 30 (trinta) TABLETS 

 03 (três) SMARTPHONES SAMSUNG S7 

 05 (cinco) BICICLETAS 
  
  
 Todos os presentes foram objetos de doações de parceiros e 
patrocinadores das Unidades participantes da Sagrado - Rede de Educação. 
 

 

 
DOS SORTEIOS 

 
  

 Os sorteios serão realizados no dia 22/12/2016, às 14horas (horário de 
Brasília) na sede da Sagrado – Rede de Educação, situada à Rua Gustavo 
Maciel, nº 10-54, Bauru-SP, onde serão filmados e disponibilizados junto ao site 
da Instituição. 
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 Estarão presentes no ato dos sorteios: 01 (uma) religiosa, representante 
da Sagrado - Rede de Educação; 01 (uma) religiosa representante das Unidades 
participantes e demais interessados, limitado ao número de 20 pessoas.  
  
  Os prêmios físicos deverão ser retirados nas respectivas Unidades 
Educacionais até o dia 01/02/2017, sob pena de perdimento e as viagens serão 
realizadas até o final do primeiro semestre, sendo informadas posteriormente. 
 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

  Os participantes que vierem a ser sorteados autorizam desde logo a 
utilização e divulgação do seu nome e imagem, de forma gratuita, no site 
Institucional da Sagrado - Rede de Educação e de suas Unidades Educacionais, 
bem como nas mídias sociais. 

 
  A participação no referido sorteio implica na aceitação pelo(a) 
aluno(a)/responsável de forma ampla e irrestrita, de todas as exigências e 
disposições deste Regulamento, acarretando a pena de perdimento do prêmio, a 
hipótese de transferência do(a) aluno(a) no ano de 2017, uma vez que é 
condição o(a) aluno(a) estar cursando o referido ano letivo em uma das 
Unidades Educacionais da Sagrado - Rede de Educação. 
  
 Os casos omissos deste Regulamento serão decididos pela Equipe Gestora 
da Sagrado - Rede de Educação e fica eleita o Foro da Comarca de Bauru para 
dirimir eventuais dúvidas acerca deste. 
 
  Este Regulamento entrará em vigor na data de sua divulgação.    
 
  

                                                           
*Viagem para a Disney – Pacote completo para 2 pessoas (aluno(a) e seu responsável. Incluso 
aéreo (São Paulo x Orlando) em classe econômica *Cia Aérea a detalhar conforme 
disponibilidade. HOSPEDAGEM: Hotel 3 estrelas * Clarioninn Lake Buena Vista ou Days Inn 
Convention Center Orlando. Diária(s) sem café da manhã. Período de 6 diárias e 6 noites. 
Incluso Parques Disney – Ingresso para visitas aos 4 parques temáticos Disney: 
MAGICKINGDOM PARK, EPCOT, DISNEY’ SHOLLYWOOD STUDIOS, DISNEY ANIMAL KINGDOM 
THEME PARK. Não estão incluídas alimentação, despesas de caráter pessoal, bem como 
atividades opcionais e ainda para obtenção de visto e passaporte. 
 
*Viagem Cruzeiro Costa Brasileira – Pacote de 3 (três) dias para o contemplado e seu 
responsável. Não inclusas bebidas alcoólicas, traslados, despesas de caráter pessoal e 
atividades opcionais, além das oferecidas.  
 
 
 
 
 
 

Profª. Drª. Ir. Adelir Weber 
Gestora Institucional da  
Sagrado - Rede de Educação 


