O exemplo causa impressão muito maior que as palavras no coração e na mente das crianças. “É preciso que
vossos exemplos instruam vossos alunos muito mais que vossas palavras.” (São João Batista de La Salle).
Sobradinho/DF, 16 de outubro de 2015.
Senhores Pais e/ou Responsáveis,
A Rede La Salle está presente no Brasil desde 1907, com a chegada dos Irmãos Lassalistas a Porto Alegre - RS. Desde então,
atua promovendo a pedagogia educativa baseada nos princípios de São João Batista de La Salle.
Nós nos propomos a formar cristã e integralmente as crianças, os jovens e os adultos, mediante ações educativas de
excelência.
É importante estarmos sempre atentos aos compromissos de responsáveis pela própria educação e a dos filhos.
INFORMATIVO SOBRE MATRÍCULAS 2016
1.

Início do ano letivo: 25 de janeiro de 2016.

2.

Lembramos que a rematrícula somente será, plenamente, deferida após:
a. Quitação das mensalidades de 2015;
b. Pagamento da 1ª parcela de 2016;
c. Entrega da documentação solicitada pela Secretaria (caso haja pendência);
d. Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2016 na Secretaria do Colégio e devolução
da Ficha de Cadastro atualizada.
e. A entrega do boleto da 1ª parcela/2016 será realizada no processo da rematrícula.

3.

A ficha de cadastro (será enviada pelo aluno) deve ser conferida com os dados constantes nela. Preencher os campos
em branco e, caso haja alguma alteração, seja registrada, rasurando o dado incorreto. Após sua conferência, assine-a
e devolva-a na Secretaria;

4.

Primeira mensalidade de 2016 com o valor integral da mensalidade de 2015
Pagamento confirmado até o dia 30 de dezembro de 2015, apenas para a 1ª parcela/2016, poderá praticar o valor
integral da mensalidade de 2015.

CURSO

VALOR DA
ANUIDADE
2016

NÚMEROS E VALOR
DAS PARECELAS

VALOR DA PARCELA
COM VENCIMENTO
ATÉ O DIA 10

PERCENTUAL DE
REAJUSTE PARA 2016

Educação Infantil

R$ 6.708,00

12X R$559,00

R$ 559,00

12,93%

1º ao 5º ano

R$ 7.200,00

12 X R$ 600,00

R$ 600,00

11,94%

6º ao 9º ano

R$ 9.036,00

12 X R$ 753,00

R$ 753,00

12,05%

Ensino Médio

R$11.232,00

12 X R$ 936,00

R$ 936,00

11,96%

5.

Após 30/12/2015, a 1ª parcela da anuidade deverá ser paga no valor integral, conforme valores para o ano letivo de
2016;
6. O não pagamento da 1ª parcela da anuidade será fato impeditivo da inclusão do aluno na Lista de alunos
matriculados para 2016;
7. As demais parcelas vencerão no dia 10 de cada mês, a partir de fevereiro de 2016;
8. Caso alguém queira pagar a anuidade antecipada – janeiro/2016 a dezembro de 2016 – terá o desconto de 10% (dez
por cento) do valor total;
9. As famílias com mais de um filho, os irmãos menores terão desconto de 10% (dez por cento) a partir da 2ª parcela
da anuidade.
10. O pagamento diferenciado para a 1ª parcela quitada até 30/12/2015 não é acumulativo a outros benefícios
financeiros.
Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
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