Circular informativa/2017
Assunto: Matrículas e Rematrículas para o ano de 2018
Prezados pais e/ou responsáveis,
Gostaríamos de primeiramente agradecer a todas as famílias pelo respeito e apoio constantes à
nossa escola, em mais um ano que está quase a findar. Queremos registrar a nossa satisfação de termos
contribuído de maneira efetiva com os nossos serviços, buscando a melhor atuação na formação de seus
filhos.
Aos pais que pretendem renovar sua parceria conosco, cabe a nós esclarecermos alguns
procedimentos importantes:
O Colégio Paraíso-Grupo Lusófona Brasil, informa que as nossas matrículas e rematrículas
para o próximo ano letivo já estão abertas.

Atenção especial aos seguintes comunicados







O Reajuste para as mensalidades referentes ao ano de 2018 será de 14%;
Para rematrículas financeiras efetuadas até o dia 30 de Outubro terão um desconto na 1º
mensalidade (Janeiro/ 2018) igual ao valor do reajuste;
Mensalidades financeiras referentes a 2018 pagas até o dia 30 de Outubro terão um
desconto igual ao valor do reajuste;
Rematrículas financeiras efetuadas de 02 de Novembro/2017 até o dia 30 de Novembro/
2017 terão desconto na 1ª mensalidade (Janeiro/2018) no valor de 50%(cinquenta por
cento) do valor do reajuste;
Mensalidades financeiras referentes a 2018 pagas do dia 02 de Novembro até o dia 30 de
Novembro terão também desconto de 50%(cinquenta por cento) no valor do reajuste.

Seguem algumas orientações pertinentes para a eficácia dos procedimentos:




Documentos necessários para efetuar a matrícula de alunos novos: Xérox da certidão de
Nascimento, Xérox do comprovante de vacinação (apenas para alunos até 05 anos), 02 fotos
3x4, Histórico escolar (a partir do 2º ano do Fundamental I), Xérox da identidade (para alunos
do 3º ano do Ensino Médio em especial), Xérox da identidade do pai e/ou responsável e por fim
xérox do CPF do Pai e/ou responsável.
Para alunos já pertencentes à nossa escola, que estão com documentação em dia, caberá
apenas a renovação.

Desde já felicitamos a todos por mais esta vitória neste ano letivo e desejamos sinceros votos de paz, amor,
saúde e prosperidade para 2018.
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