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PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA O ANO DE 2021. 
 

O contrato de Prestação de Serviços Educacionais, bem como os demais termos e anexos 

referentes à matrícula, somente poderão ser assinados pelos responsáveis legais ou por pessoa por 

estes autorizada, mediante procuração registrada em cartório. A concretização final da 

matrícula dar-se-á somente após a presença do Contratante na escola, onde serão liberados 

os documentos para a sua assinatura contratual.  

Para organização do ano seguinte, seguem as orientações de renovação de matrícula/2021: 

 

Dos resultados finais: 

 

Segmentos Entrega de resultados Resultados de recuperação 

Ensino Fundamental I  

14/12(2ªfª) 

 

 

23/12(4ªfª) 

 
Ensino Fundamental II 

Ensino Médio 

 

Dos prazos para renovação de matrícula: 

 

 

Renovação de Matrícula 2021 

Educação Infantil ao Ensino Médio De 07/12 a 23/12 

Alunos em Recuperação 
23/12 (4ªfª)  

Ens. Fundamental I, II e Ensino Médio 

 

Dos documentos necessários para a efetivação da matrícula: 

 Atestado médico recente, que comprove prontidão à prática de Educação Física; 

 Cópia do CPF e RG para os alunos do Ensino Médio; 

 Cópia do Comprovante de residência, caso tenha alteração de endereço. 

Dos Anexos a serem preenchidos no requerimento de matrícula on-line: 

 Ficha de saúde do(a) aluno(a);  

 Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes; 

 Termo de Consentimento para Uso Escolar de Imagem/voz/produção intelectual do(a) 

Aluno(a) Beneficiário(a). 

Para assinatura do contrato de matrícula, bem como seus anexos, será 

necessário agendar o horário no site www.colegionsp.com.br, ou pelo telefone 

31-37313044/31-37312908. (Não iremos atender sem agendamento prévio do 

horário). OBS: Agende já o seu horário, a partir dos links abaixo! 

 

http://www.colegionsp.com.br/
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Disposições Gerais: 

 
 

 O não comparecimento para efetivação da matrícula nas referidas datas implicará a perda 

da vaga/turma/turno de interesse. O Colégio reserva-se ao direito da destinação das 

respectivas vagas. 

 O quadro de vagas por série estará disponível na secretaria da escola. 

 Para fazer processo de matrícula é necessário que todas as parcelas da anuidade de 2020 

estejam quitadas. 

 O vencimento da primeira parcela é diferenciado, pois é indispensável este pagamento 

para a realização da renovação da matrícula. As demais parcelas seguirão as datas de 

vencimentos conforme o contrato escolar. 

 Não serão aceitas as matrículas com pagamento de boleto na forma de agendamento. 

 Somente o pagamento do boleto da primeira prestação não garante a efetivação da 

matrícula.  

 

 

A Presidente da Rede Piedade de Educação, Madre Teresa Cristina Leite e a Diretora do 

Colégio Nossa Senhora da Piedade, Irmã Maria Ribamar Silva Mendonça, no uso de suas 

atribuições regimentais e em consonância com a legislação em vigor, informa os trâmites 

do processo de renovação de matrícula para o ano de 2021. 

 

 

 

Copiosa Bênção, 

Madre Teresa Cristina Leite 

Irmã Maria Ribamar Silva Mendonça 

 


