
 

 

Brasília/DF, 18 de Setembro de 2017.  

Circular nº 01/2017  

Assunto: Período Complementar (Rematrícula/Matrícula) 

 
PREZADOS SENHORES PAIS E/OU RESPONSÁVEIS, 
 
Iniciamos o período de Rematrículas e novas Matrículas para 2018 e reafirmamos a grande 
satisfação em tê-los como membros integrantes da comunidade educativa do Colégio Cor Jesu. 
 
Agradecemos a confiança e o comprometimento, demonstrados em todas as ocasiões e eventos 
programados pelo Colégio, e asseguramos-lhes o empenho constante de toda a Equipe 
Pedagógica e Administrativa em oferecer um atendimento personalizado e de qualidade a cada 
família que procura e acredita em nosso trabalho. 
 
Somos FORTES NOS RESULTADOS. COMPETENTES NA FORMAÇÃO. A Sagrado - Rede de Educação 
é uma Instituição que gera excelência, nosso Colégio é referência em valores e sabe que, ser 
competente na formação implica, sobretudo, em ser altamente forte nos resultados, que são 
consequência da excelência acadêmica presente nos processos educacionais e pedagógicos. Isso 
exige dedicação, atenção e grandes expectativas de aprendizagem focadas no aluno e no seu 
sucesso, que é o fator comum e determinante para a consolidação da parceria entre família e 
escola, já existente entre nós. Assim, educamos para transformar vidas! 
Acreditamos numa formação integral, construída com princípios éticos e cristãos. Uma formação 
que se traduz num amor que é Sagrado e que se renova em uma educação acadêmica e cristã, 
que forma cidadãos reflexivos, autônomos, éticos, criativos, solidários e socialmente 
responsáveis. 

Sensíveis as necessidades do nosso tempo, em que pais, por várias razões, necessitam que seus 
filhos permaneçam por mais tempo no Colégio, oferecemos o curso extracurricular, em Período 
Complementar. Período este, que tem por objetivo oferecer o acompanhamento Pedagógico e 
outras atividades e assim assegurar que seus filhos estejam bem acompanhados e cuidados. 

Tais diferenciais sintetizam o slogan da Campanha de Matrículas e Rematrículas 2018 – “Educação 
que vai longe”. Acreditamos numa educação que transforma.  

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 2018, priorizamos as famílias que 
já fazem parte da comunidade educativa do Colégio e propomos o período de 25/09/2017 a 
10/11/2017 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 Extracurriculares- Período Complementar 2018 será 
registrado no 2º Cartório Oficio de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas 
Jurídicas de Brasília-DF 

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 2018, será encaminhado aos senhores via correio em 
dezembro com vencimento para 05/01/2018 e as demais parcelas vencendo todas em todos 
os dias 05 de cada mês.  

 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 25/09 a 22/12, das 7h30 às 17h30 (sem intervalo)        

Local: sala de Matrículas 
 

III – VALOR DA ANUIDADE E MENSALIDADE DO COMPLEMENTAR (INTEGRAL) 

 

 

Cursos 2018 Dias  Anuidade Mensalidade 12 parcelas 

Educação Infantil I ao II (sem 
inglês)  

03 dias  R$ 8.040,00 R$ 670,00 

05 dias  R$ 12.336,00 R$1.028,00 

Educação Infantil III ao 1º ano 
(com inglês)  

03 dias R$ 9.444,00 R$ 787,00 

05 dias R$ 13.764,00 R$ 1.147,00 

Ens. Fundamental I- 2º ano  
(Com inglês) 

03 dias R$ 9.600,00 R$ 800,00 

05 dias R$ 13.920,00 R$ 1.160,00 

Ensino Fundamental- 3º ao 7º ano 

Com inglês 

03 dias R$ 9.900,00 R$ 825,00 

05 dias R$ 14.220,00 R$ 1.185,00 



IV – 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 com 

vencimento para 05/01/2018, e, a segunda, em 05/07/2018; 

3) Ou em 12 parcelas, sendo a primeira em Janeiro de 2018 e a última em 05/12/2018. 

 A matrícula do período complementar para garantir a vaga deverá ser efetivada junto com a 

do período regular, porém o boleto da 1ª parcela será enviado com vencimento para 05 de 

janeiro de 2018.  

 O CONTRATO DA REFEIÇÃO SERÁ ASSINADO COM A PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DA 

REFEIÇÃO A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2017. 

 
Antecipadamente, agradecemos pela confiança depositada no Colégio e pelo vínculo de 
responsabilidade que assumimos pela formação integral do (a) seu (a) filho (a). 
Que o Sagrado Coração de Jesus e Madre Clélia, nossa Fundadora, os abençoem. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Ir. Matilde de Lima Carmo          Ir. Maria Elisângela Vasconcelos 
Gestora Administrativa     Gestora Pedagógica 

 


