
 

CIRCULAR DE MATRÍCULAS - ANO 2022 

CIRCULAR Nº 01/2021 

MARÍLIA-SP, 27 DE SETEMBRO DE 2021 

Prezados senhores Pais e/ou responsáveis, 

A esperança se faz ainda mais presente em nossas vidas, neste novo momento e, depois de tantas mudanças e 
desafios que vêm sendo superados, podemos olhar para trás e ter a certeza de que o aprendizado foi intenso. 
Devemos utilizar tudo o que foi assimilado em nosso favor e sempre termos em mente que o futuro é muito mais 
promissor. 

Agora, a palavra que nos prepara para o inédito é RESSIGNIFICAÇÃO. Compreender de uma outra forma os 
acontecimentos e, a partir desta nova visão, entender que o mundo está em constante evolução, e nós precisamos 
evoluir com ele.  

A educação ainda vai se transformar muitas vezes e precisaremos nos adaptar ou até mesmo retomar o que já foi 
aprendido; mas com a certeza da superação que sempre nos moveu e nos deixou prontos para qualquer novidade, 
ressignificando processos, experiências e a maneira de aprender.  

A verdade é que o futuro será feito de pessoas preparadas para o novo; preparadas para realidades que ainda nem 
foram inventadas ou sequer imaginadas. Dispostas e abertas a se reinventarem quantas vezes forem necessárias 
para seguirem em frente. 

Nossa missão é assegurar a formação de cidadãos prontos para a vida, seja no agora ou no amanhã. E a Sagrado 
Rede de Educação estará sempre estruturada para as mudanças, seguindo com vocês “Juntos pela vida”. 

Para que nossa caminhada rumo ao futuro seja um momento de retomada, recuperação e ressignificação, daremos 
início às preparações para nosso próximo ano letivo e solicitamos especial atenção às orientações e informações que 
seguem abaixo: 

I – PROCEDIMENTO DE REMATRÍCULA 2022 

As rematrículas para o ano letivo de 2022 serão realizadas com as modalidades presencial, a qual teremos horários 
agendados para a realização dos atendimentos, e  online, modalidade que facilitou as rematrículas no ano anterior e 
da qual daremos sequência, visando preservar a segurança e o conforto de todas as famílias. 

II – DOCUMENTAÇÃO/REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 

1) Comparecer à Secretaria para atualização de dados cadastrais através do preenchimento do Requerimento de 
Matrícula, firmado pelo pai, mãe e/ou responsável, podendo ser feita a atualização de forma online com o envio 
do formulário que será disponibilizado no Portal. 
 

2) Encaminhar, por e-mail, o comprovante de residência atualizado, para envio à SED (Secretaria Escolar Digital); 
 

3) O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2022 está registrado no 1º Cartório Oficial de Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Marília, SP, sendo o mesmo vinculado ao Requerimento 
de Matrícula, que poderá ser acessado pelo site www.sagradoeducacao.com.br - a partir do dia 18/10/2021. 

 
4) Não serão aceitas matrículas, tanto física, quanto online, quando existirem pendências financeiras junto ao 

Colégio ou em quaisquer das Unidades Educacionais da Sagrado Rede de Educação. Nesta hipótese, sendo 
necessário o contato direto com a Tesouraria para regularização da situação.  
 

5) Aguardar o recebimento do boleto referente à 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2022, cujos vencimentos serão 
nos dias 30/11/2021 e 20/12/2021 ou parcela única para o dia 20/12/2021. A matrícula será confirmada após 
o pagamento integral da primeira parcela da anuidade. 



6) No caso de pais separados, é obrigatório o fornecimento de cópia de decisão judicial que comprove a
regularização da guarda do(a) filho(a). 

7) Atestado Médico na hipótese de impossibilidade da prática de atividades esportivas, nas aulas de Educação
Física.

III – A RESERVA DE VAGAS/MATRÍCULAS PARA 2022 SERÃO REALIZADAS NAS SEGUINTES DATAS 

Para os casos de mais de um filho, cursando anos distintos, a reserva de vagas/matrículas poderá ser efetuada num 
único dia. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 18  E  19/10/2021 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) 20  A  22/10/2021 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO) 20  A  22/10/2021 

ENSINO MÉDIO 25  E  26/10/2021 

ALUNOS NOVOS A PARTIR DE 08/11/2021 

IV – HORÁRIO DE ATENDIMENTO PARA RESERVAS DE VAGAS/MATRÍCULAS 

NO PERÍODO DE 18/10 A 26/10/2021, DAS 08H ÀS 17H (SEM INTERVALO)  

LOCAL: SALA DE MATRÍCULAS 

ATENDIMENTO PRESENCIAL COM AGENDAMENTO PRÉVIO ATRAVÉS TELEFONE (14) 2105-1000 

V – VALORES DAS ANUIDADES 

CURSOS 2022 ANUIDADE ANUIDADE 
(2 PARCELAS) 

ANUIDADE 
(12 PARCELAS) 

ANUIDADE 
(13 PARCELAS) 

EDUCAÇÃO INFANTIL R$ 14.118,00 R$ 7.059,00 R$ 1.176,50 R$ 1.086,00 

ENSINO FUND 1ª ANO R$ 15.171,00 R$ 7.585,50 R$ 1.264,25 R$ 1.167,00 

ENSINO FUND 2ª AO 5º ANO R$ 17.628,00 R$ 8.814,00 R$ 1.469,00 R$ 1.356,00 

ENSINO FUND 6º AO 9º ANO R$ 19.084,00 R$ 9.542,00 R$ 1.590,33 R$ 1.468,00 

ENSINO MÉDIO 1ª e 2ª SÉRIE R$ 20.462,00 R$ 10.231,00 R$ 1.705,17 R$ 1.574,00 

ENSINO MÉDIO 3ª SÉRIE R$ 20.722,00 R$ 10.361,00 R$ 1.726,83 R$ 1.594,00 

VI – OPÇÕES DE PAGAMENTO 

1ª OPÇÃO: Pagamento à vista no ato da matrícula/rematrícula; 

2ª OPÇÃO: em 2 (duas) parcelas iguais, correspondentes cada uma a 50% (cinquenta por cento) da anuidade, sendo 
a 1ª parcela paga no ato da matrícula/rematrícula e a 2ª parcela em 05 de Julho de 2022. 

3ª OPÇÃO: 13 (treze) parcelas iguais, podendo a 1ª parcela ser dividida em duas vezes na proporção de 50% 
(cinquenta por cento) cada, desde que a 1ª seja paga no ato da matrícula, se efetivada até 26/10/2021 e os outros 
50% com vencimento em Dezembro/2021. As demais parcelas, sucessivamente, vencendo a 2ª parcela em 
Janeiro/2022 e a última em Dezembro/2022, todas com vencimento para o dia 05 ou 15 de cada mês; 



 

4ª OPÇÃO: em 12 (doze) parcelas iguais, sendo a 1ª parcela paga integralmente em Janeiro/2022 e as demais, 
sucessivamente, ultimando-se em Dezembro/2022, todas com vencimento para o dia 05 ou 15 de cada mês; 

ATIVIDADES OFERECIDAS SEM ÔNUS:  

• Flauta Doce e Coral - Infantil IV ao 5º ano  
• Basquete, Futsal, Handebol e Vôlei - 6º ano ao Ensino Médio 

ATIVIDADES TERCEIRIZADAS (SÃO OPCIONAIS E CONTRATADAS EM APARTADO):  

• Inglês CCI - Infantil IV ao Ensino Médio  
• Ballet - Infantil III ao 3º ano 
• Futsal - Infantil IV ao 5º ano  
• Taekwondo - Infantil IV ao Ensino Médio    

DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – ROBÓTICA 

A Educação Tecnológica - Robótica é uma disciplina que está contida no quadro curricular do Ensino Fundamental nos 
termos da Lei Federal 9394/96 e Resolução CNE/CEB nº 05/2009, sendo obrigatória do segmento do 1º ano ao 9º 
ano. 

VII – LISTA DE MATERIAL ESCOLAR / LIVROS / APOSTILAS 

Na Secretaria e no Site do Colégio estão disponíveis, para consulta, a lista dos materiais didáticos utilizados no ano 
de 2021, para que os pais/responsáveis dos alunos a serem matriculados tenham ciência da quantidade e valores 
aproximados dos materiais que serão utilizados no ano letivo de 2022, de forma a decidirem pela viabilidade ou não 
da contratação.  

Contamos com o apoio metodológico do Sistema de Ensino Anglo. 

SÉRIE MATERIAL SEPARATAS 

EDUCAÇÃO INFANTIL I 
04 cadernos, contendo as disciplinas: 
Língua Portuguesa, Matemática, 
Natureza e Sociedade. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL II AO IV 
04 cadernos, contendo as disciplinas: 
Língua Portuguesa, Matemática e 
Natureza e Sociedade. 

1 (um) caderno anual de Inglês. 

ENSINO FUND. 1º E 5º ANO 
04 cadernos, contendo as disciplinas: 
Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Matemática e Ciências. 

1 (um) caderno anual de Inglês. 

Educação Tecnológica Robótica 
(Zoom) - Caderno do aluno (2 
fascículos), Jornada em Família, Mapa 
da Jornada, Cartela de Distintivos, 
Carta de apresentação para os 
responsáveis e Kit tecnológico do 
aluno. 

ENSINO FUND. 2º AO 4º ANO 

08 cadernos, organizados em 2 
volumes por remessa: um volume 
reúne Língua Portuguesa, História e 
Geografia e o outro contém 
Matemática e Ciências. 

1 (um) caderno anual de Inglês. 

Educação Tecnológica Robótica 
(Zoom) - Caderno do aluno (2 
fascículos), Jornada em Família, Mapa 
da Jornada, Cartela de Distintivos, 
Carta de apresentação para os 
responsáveis e Kit tecnológico do 
aluno. 
 
 



 

SÉRIE MATERIAL SEPARATAS 

ENSINO FUND. 6º AO 8º ANO 
04 cadernos, contendo as disciplinas: 
Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Matemática e Ciências. 

1 (um) caderno anual de Inglês, de 
Espanhol e de Desenho Geométrico. 

Educação Tecnológica Robótica 
(Zoom) - Caderno do aluno (2 
fascículos), Mapa da Jornada, Cartela 
de Distintivos, Carta de apresentação 
para os responsáveis e Kit tecnológico 
do aluno. 

ENSINO FUND. 9º ANO 
04 cadernos, contendo as disciplinas: 
Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Matemática e Ciências. 

1 (um) caderno anual de Inglês, de 
Espanhol, de Desenho Geométrico e 
de Biologia. 

Educação Tecnológica Robótica 
(Zoom) - Caderno do aluno (2 
fascículos), Mapa da Jornada, Cartela 
de Distintivos, Carta de apresentação 
para os responsáveis e Kit tecnológico 
do aluno. 

ENSINO MÉDIO 1ª e 2ª SÉRIE 

4 cadernos multidisciplinares (FGB), 
contendo Análise Linguística, 
Produção Textual, Literatura/Artes, 
Inglês, Matemática, Física, Química, 
Biologia, História e Geografia. 

Materiais 100% Digitais: Educação 
Financeira, Projeto de Vida e Debates 
Contemporâneos. 

4 cadernos de Estudos de Linguagem 
e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. 

4 cadernos de Estudos de Matemática 
e suas Tecnologias e Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias. 

2 cadernos do Itinerário Formativo - 
Ciclo Acadêmico Básico, contendo 
Prática de Argumentação e 
Investigação Matemática. 

2 cadernos do Itinerário Formativo 
escolhido: 

Opção 1 – Núcleo de estudos em 
Linguagens e Ciências Humanas, 
contendo Criação e Estudo de Artes, 
Oficinas de Literatura, Análises 
Historiográficas e Observatório 
Geográfico; 

ou 

Opção 2 – Núcleo de estudos em 
Ciências na Natureza, contendo 
Oficina Investigativa de Física, 
Investigação e Análises Químicas e 
Observatório de Fenômenos 
Biológicos. 
 
 



 

SÉRIE MATERIAL SEPARATAS 

ENSINO MÉDIO 3ª SÉRIE 

08 cadernos, contendo as disciplinas: 
Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Matemática, Biologia, 
Física, Química, Inglês, 08 livros-
textos, Resumo de Obras Literárias, 
HAC: 2 cadernos (1 por semestre), 
Apostila de Revisão Enem e 
Vestibulares. 

02 cadernos (1 por semestre): 
Filosofia e Sociologia, 1 caderno 
(anual): Espanhol. 

 

VIII - UNIFORME ESCOLAR   

O uniforme é de uso obrigatório para todos os alunos, nos termos do Regimento Escolar. 

. 

IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

DA BASE LEGAL: 

A contratação é feita sob a égide da Constituição Federal (artigos 206, incisos II e III, 209, 150, inciso VI, letra “C” e 
195, §7º), do Código Civil Brasileiro, da Lei 9.870 de 23 de novembro de 1.999 (CDC) e da Lei nº 8.078 de 11 de 
setembro de 1.990 e Lei 8.069 de 13/07/1.990 (ECA). 

ALERTAS ESPECIAIS: 

I. Os interessados na rematrícula referente ao ano letivo 2022  deverão se manifestar juntamente ao 
Colégio, por escrito ou de forma online até o dia 10/11/2021, garantindo-se somente neste período, vaga 
na turma e período cursado no ano de 2021. Ficará reservado o direito do Colégio em não fornecer o curso 
caso o número de matrículas não atinja o número de 15 (quinze) alunos por sala de aula ou por supressão 
de Turma em razão de número ínfimo, fatos estes que serão comunicados por escrito aos responsáveis 
em até 10 (dez) dias antes do início das aulas. Nestes casos, o Colégio disponibilizará a turma e período 
existente no ato de efetivação da matrícula, o qual poderá não corresponder à mesma turma e período 
cursado pelo (a) aluno (a) no ano anterior. 
 

II. A matrícula somente será efetivada com o adimplemento das obrigações previstas no Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais – 2021. 
 

III. O Requerimento de Matrícula e o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, somente serão 
submetidos a apreciação e deferimento da Direção, após a certificação pela tesouraria de que o solicitante 
esteja quite, com suas obrigações financeiras decorrentes das prestações anteriores e, sendo validados 
pelo sistema, haverá prosseguimento para conclusão da matrícula, que somente se efetivará mediante o 
pagamento da primeira parcela da anuidade 2022. 
 

IV. Os boletos para pagamentos das parcelas da anuidade contratada, serão emitidos na modalidade 
registrada na forma digital, disponibilizados no portal e excepcionalmente de forma física, ficando a 
critério do Colégio a escolha da Instituição Financeira que fará a gestão da respectiva carteira de cobrança. 
 

V. No caso de pais separados, é OBRIGATÓRIO o fornecimento de cópia de decisão judicial que comprove a 
regularização da guarda do(a) filho(a), assim como na hipótese da ausência dos genitores, havendo a 
obrigatoriedade da comprovação da guarda judicial deferida para o terceiro.  
 

VI. Para a conclusão da rematrícula on-line será necessário que o 2º contratante acesse o Portal com login e 
senha para conceder o aceite no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais - 2022 e finalizar o 
processo, conforme o passo a passo abaixo: https://bit.ly/sagrado-online 



 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e agradecemos, mais uma vez, a confiança depositada 
em nossa Instituição. 

Que o Sagrado Coração de Jesus e a Bem-aventurada Clélia Merloni os abençoem e iluminem! 

 

 

 

 _______ ______________________________   _____________________________________  
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