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São Paulo, 07 de outubro de 2019. 
 

                    EDITAL DE MATRÍCULA – ALUNOS NOVOS 2020 

  
O Colégio La Salle São Paulo, mantido pela Associação Brasileira de Educadores Lassalistas, na 

conformidade do que estabelece a Legislação em vigor, abre matrículas para o Ensino Fundamental e Ensino 
Médio, para o ano letivo de 2020, de acordo com as normas abaixo especificadas:  
  
1. DO PROCEDIMENTO DE MATRÍCULA  
1.1. Período: a partir de 17/10/2019 conforme vagas disponíveis. Consultar a secretaria. 
1.2. Vagas remanescentes no dia 06/01/2020, a partir das 9h.  
1.3. Os Alunos que solicitarem matrículas para 1º ano, deverão ter 6 (seis) anos conforme Legislação Estadual 
vigente. 
1.4. Caso o aluno venha a ser reprovado no Colégio de origem, o procedimento de reserva de vaga será cancelado. 
A matrícula para o ano correto será efetivada conforme disponibilidade de vaga. 
1.5. Na abertura deste edital de matriculas, não se encontra aberto e nem há previsão de abertura de edital 
para bolsa social para ano letivo de 2020. 
1.6. Caso posteriormente haja abertura de edital de bolsa social para o ano letivo de 2020, alunos já matriculados 
não poderão participar do processo.  
 
2. LOCAL/HORÁRIO 
2.1. Matrícula: Secretaria do Colégio La Salle São Paulo  
2.2. Atendimento: das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30.  
 
3. DOCUMENTAÇÃO  
a) Contrato de Prestação de Serviços de Educação Escolar devidamente preenchido (fornecido pelo Colégio);  
b) Transferência da escola de origem ou Declaração de escolaridade;  
c) Declaração de quitação financeira do colégio anterior (caso seja aluno de escola particular);  
d) 1 (uma) foto 3 x 4;  
e) Cópia da Certidão de Nascimento; 
f) Cópia do RG do aluno (obrigatório);  
g) Cópia do CPF (obrigatório); 
h) Cópia do comprovante de residência com CEP;  
i) Cópia do RG e CPF dos responsáveis legais (pai e mãe); 
j) RG, CPF e Comprovante de residência caso o responsável financeiro não seja pai ou mãe do aluno. 
 
4. DA ANUIDADE ESCOLAR  
4.1. A anuidade escolar será dividida em 12 (doze) parcelas mensais, conforme valores constantes no item 4.3, e 
deverão ser quitadas no dia 10 de cada mês de seu vencimento, observando as condições previstas e contidas no 
próprio boleto. 
4.2. Na data de matrícula, os novos alunos, deverão efetuar pagamento via boleto bancário de 50% do valor da 
primeira mensalidade a título de reserva. O valor pago será abatido na 1ª parcela da mensalidade de janeiro de 
2020. 
4.3. Os valores da anuidade e das parcelas mensais serão praticados conforme descrito abaixo. 

 

NIVEL DE ENSINO VALOR DA ANUIDADE VALOR DA PARCELA 

Fundamental (1º ao 5º ano) R$ 8.400,00 R$ 700,00 

Fundamental (6º ao 9º ano) R$ 9.360,00 R$ 780,00 

Ensino Médio (1º ano) R$ 12.048,00 R$ 1.004,00 

Ensino Médio (2º ano) R$ 12.744,00 R$ 1.062,00 

Ensino Médio (3º ano)  R$ 13.392,00  R$ 1.116,00 
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4.4. O aluno que requerer a matrícula posteriormente às datas previstas neste edital, deverá arcar com a 
integralidade da anuidade, exceto no caso de transferência em que o aluno deverá comprovar a matrícula 
realizada na escola de origem, bem como apresentar toda a documentação prevista no item 3 (documentação) 
ou quaisquer outros que porventura sejam necessários.  
 
  
5. DISPOSIÇÕES GERAIS  
5.1. Não faremos matrículas faltando documentação. 
5.2. Somente serão deferidas as matrículas que atenderem todas as exigências legais e as estabelecidas neste 
Edital.  
5.3. Em caso de desistência da matrícula antes do início das aulas, será restituído 80% do valor pago na 1ª parcela, 
conforme cláusula contratual. 
5.4. Não faremos reserva de vaga aos que optarem por aguardar abertura de edital de bolsa social, conforme 
item 1.6 deste edital.  
5.5. Oportunamente, o Colégio La Salle São Paulo expedirá outras instruções, caso necessário.  
5.6. Casos não previstos neste Edital serão resolvidos individualmente pela Direção do Colégio. 
  
 

Fernando da Silva Madureira 
Diretor. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMAÇÕES 
 

Horários:  
Fundamental I (1º ao 5º ano) – Das 13h às 18h20. 
Fundamental II (6º ao 9º ano) – Das 7h às 12h20. 
Médio    - 1ª Série – Das 7h às 12h20, sendo a saída 1 vez na semana às 13h10. 
                - 2ª Série – Das 7h às 12h20, sendo a saída 3 vezes na semana às 13h10. 
                - 3ª Série – Das 7h às 13h10. 
 
Material Didático – Editora FTD 
Fundamental I – Coleção FAÇA e material de Arte, Religião e Inglês FTD. 
Fundamental II e Médio – Sistema de Ensino FTD (Venda exclusiva pelo e-commerce da FTD) 
Valor aproximadamente de 1300,00 (parcelados em até 10 vezes pelo e-commerce da FTD). 
Obs. O site e voucher de acesso para compra do material didático estará disponível a partir de 10/11/2019. 
 
Descontos: 
Alunos irmãos – 10% de desconto na anuidade para o aluno mais novo. 
Pagamento de anuidade à vista – 8% de desconto. 
Pais de alunos – desconto de 50% na Universidade La Salle (EAD) https://www.unilasalle.edu.br/canoas 
 
Uniforme: 
Livraria Curitiba – Av. Aricanduva, 5555 - B. Jardim Santa Tereza - Shopping Aricanduva 
Loja Virtual Pluriforme - www.lojapluriforme.com.br/rede-la-salle/ 
Fundamental I – agasalho azul, camiseta amarela. 
Fundamental II – agasalho azul, camiseta azul. 
Médio – agasalho azul, camiseta cinza. (Alunos do Ensino Médio podem utilizar calça jeans azul tradicional). 
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