


Acreditamos que deixamos no tempo as marcas do que cremos e do que realizamos. Assim, educamos para 
transformar vidas! 
Esta perspectiva motivadora, desafiadora e integradora dos aspectos humanos, sociais e acadêmicos 
corresponde às expectativas de toda a equipe do Colégio e, certamente, de vocês.    
 
Ao definirmos os processos de Rematrículas para o ano letivo de 2017, priorizamos as famílias que já fazem 
parte da comunidade educativa do Colégio e propomos o período de 19/09/2016 a 26/10/2016 para garantir a 
vaga, antes de disponibilizá-la aos novos alunos. Portanto, para melhor atendê-los e, principalmente, para 
que possam se organizar em tempo hábil, solicitamos especial atenção às orientações e informações que 
seguem abaixo: 
  
I – DOCUMENTAÇÃO/REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: 
 
1) Comparecer ao Colégio, no setor de matrículas para atualização de dados através do preenchimento do 
Requerimento de Matrícula e assinaturas pai, mãe e/ou responsável.  
 
2) O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2017 será registrado no 2º Cartório Oficio de Registro 
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Brasília-DF  sendo o mesmo vinculado ao 
Requerimento de Matrícula, que poderá ser acessado pelo site - www.corjesu.org.br a partir do dia 
19/09/2016. 
 
3) Não serão aceitas matrículas quando existirem pendências financeiras junto ao Colégio. Neste caso, 
procurem o Setor Administrativo Financeiro para regularização da situação. 
 
4)  O boleto referente à 1ª parcela 2017, será entregues no ato da rematrícula/matrícula.  
      Que poderá ser paga da seguinte forma: 

1. De 19/09/16 a 30/09/16 - Em até 04 vezes no cartão de crédito; 
2. De 03/10/16 a 31/10/16 - Em até 03 vezes no cartão de crédito; 
3. De 01/11/16 a 02/12/16 - Em até 02 vezes no cartão de crédito; 
4. De 05/12/16 a 29/12/16 - Em 01 vez no cartão de crédito; 
5. De 02/01/17 a 30/01/17 - Apenas no cartão de débito 

 
A matrícula estará confirmada após o pagamento integral da primeira parcela da anuidade. 

 
5) No caso de casal separado, é obrigatório trazer cópia de decisão judicial que comprove a quem 
cabe à guarda do (a) filho(a). 

 
II – HORÁRIO DE ATENDIMENTO PARA REMATRÍCULAS/MATRÍCULAS: 
 
No período de 19/09 a 22/12, das 7h30 às 18h (sem intervalo)        
Local: sala de Matrículas 
 
III – VALOR DA ANUIDADE E MENSALIDADE 
Cursos 2017 Anuidade Semestralidade Mensalidade 

(12parc) 
Ensino Fundamental I R$ 14.106,00 R$ 7.053,00 R$ 1.175,50 

 
V – OPÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
A anuidade poderá ser paga:  

1) Pagamento à vista no ato da matrícula. 
2) Em 2 (duas) parcelas iguais (50% do valor da anuidade cada uma), sendo a primeira no ato, da 

matrícula, e, a segunda, em 05/07/2017; 






