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EDITAL DE MATRÍCULA – 2022 
 

A Direção Geral do Colégio Presbiteriano de Governador Valadares, no uso de suas 
atribuições, torna público o presente Edital, com as normas e condições para aceitação de 
matrícula nesta Instituição, no Ensino Regular da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio), para os turnos matutino e vespertino, no ano letivo de 2022. 

1. MATRÍCULA DE ATUAIS ALUNOS 

Os atuais alunos do Colégio Presbiteriano têm assegurado o direito à renovação da 
matrícula para a respectiva série/turma/período a ser cursada no ano letivo de 2022, observado 
o seguinte: 

a) requeiram a renovação da matrícula para o ano letivo de 2022 até o dia 25 de novembro 
de 2021; 

b) não possuam quaisquer débitos relativos às parcelas da anuidade de 2021 ou de anos 
anteriores, salvo se for regularizada sua situação financeira até o dia 25 de novembro de 2021; 

c) efetuem o pagamento da primeira parcela da anuidade de 2022, no valor e prazo 
previstos neste edital; e 

d) assinem o Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais/  e 
Requerimento de Matricula,  a Ficha de Informações Complementares do Aluno/Família, o Termo 
de Responsabilidade, a autorização para  uso de imagem e outros documentos que se fizerem 
pertinentes. 

1.1 - A renovação de matrícula (atuais alunos) realizada até o dia 25/11/2021 assegura o 
pagamento da primeira parcela da anuidade de 2022 com o mesmo valor da parcela vigente em 
2021, conforme tabela abaixo. 

 Ressalta-se que descontos nas mensalidades concedidos pela escola não são 
aplicados ao valor da matricula, cujo valor deve ser pago integralmente, exceto bolsas  
sociais, sindicato e bolsa colaborador, com 100% de descontos ( matricula gratuita) e com 
50% de desconto  para bolsa social e  sindicato ( valor de matricula com 50% de desconto).  

Segmentos Anos/Séries Valor Parcela Mensal 
Vigente em  2021(*) 

Educação Infantil  
Maternal 

 
R$987,00 

Educação Infantil  
1º e 2º Período 

 
R$901,00 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais 1º ao 5º Ano R$ 845,00 

Ensino Fundamental – Anos Finais 6º Ano R$ 1.049,00 

Ensino Fundamental – Anos Finais 7º ao 9º Ano R$ 1.085,00 

Ensino Médio 1ª à 2ª Série R$ 1.299,00 

Ensino Médio 3ª Série R$ 1.454,00 

(*) O valor da parcela mensal para 2022 será divulgado em 26/11/2021. 
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1.2 - A matrícula do aluno para o ano de 2022 somente será confirmada após a efetivação 
do pagamento da 1ª parcela da anuidade de 2022, denominada matrícula. 

1.3 - Em caso de reprovação, a renovação antecipada de matrícula será considerada 
para o(a) ano/série em que o estudante for retido. 

1.4 – Após o dia 25/11/2021, será aberto o processo de matrícula amplo, inclusive para 
admissão de novos alunos, observado o limite de vagas e a ordem temporal de requerimento de 
matrícula. 

2. PROCESSO AMPLO DE MATRÍCULA  

A partir de 26 de novembro de 2021, o Colégio Presbiteriano aceitará matrícula tanto de 
atuais alunos quanto de novos alunos, observado a ordem de requerimento da matricula e a 
existência de vagas em cada segmento/série. 

2.1 - O número de vagas por segmento/série, o valor da anuidade escolar para 2022 e as 
cláusulas do contrato de adesão adotado serão divulgados em edital complementar no dia 
26/11/2022. 

2.2 - Serão oferecidas vagas nos seguintes segmentos, observando-se as datas limite de 
idade para Educação Infantil e Ensino Fundamental: 

2.2.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL:  
• Maternal: 3 anos a completar até 31/03/2022 
• 1º Período: 4 anos a completar até 31/03/2022  
• 2º Período: 5 anos a completar até 31/03/2022  

2.2.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  
• Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)  

           Obs.: Para matrícula no 1º Ano, a criança deve ter 6 (seis) anos completos até o dia 
31/03/2022, além de ter cursado dois anos da Educação Infantil, ressalvadas as excepcionalidades 
legais; 

 
• Anos Finais (6º ao 9º Ano) 

2.2.3 - ENSINO MÉDIO (1ª à 3ª Série) 

3. RESERVA DE VAGA 

O interessado em se matricular no Colégio Presbiteriano  poderá fazer reserva de vaga 
para 2022, a partir da data de divulgação deste Edital, por meio do telefone (33) 3271-1228 ou 
presencialmente. 

3.1 – Em caso de reserva de vaga realizada até o dia 25 de novembro de 2021, o prazo 
para efetivação de matrícula será até o dia 3 de dezembro de 2021. 
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4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA 

• Certidão de Nascimento; 
• Declaração de Escolaridade ou Declaração de Transferência; 
• 1(uma) Foto 3x4; 
• Histórico Escolar Original (a partir do 2º ano do Ensino Fundamental); 
• Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone fixo, com vencimento no 

prazo máximo de 30 dias antes da data de matrícula); 
• CPF e RG do Responsável; 
• Declaração de Quitação de Débito com a escola de origem (em caso de transferência de 

alunos novatos oriundos de escola particular). 

4.1 – A matrícula somente será efetivada com o pagamento da 1ª (primeira) parcela da 
anuidade escolar de 2022 e após a assinatura, pelo responsàvel legal do aluno, do Termo de 
Adesão ao Contrato e Requerimento de Matrícula, a Ficha de Informação Complementar do 
Aluno/Família, o Termo de Responsabilidade e a Autorização de uso de Imagem, e outros 
documentos que se fizerem pertinentes, os quais serão disponibilizados no ato da matrícula. 

4.2 – ALUNO(A)  COM DEFICIÊNCIA 
Em se tratando de aluno (a) com deficiência, salvo em caso de dificiência física visível, 

deverá ser apresentado laudo biopsicossocial, elaborado por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar, o qual deverá considerar: 

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 

III - a limitação no desempenho de atividades; e 

IV - a restrição de participação. 

4.2.1 – Nos termos da Lei 13.146/2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que 
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

4.2.2 – O Colégio Presbiteriano não possui autorização legal para ministrar a modalidade 
de educação especial, sendo o aluno com deficiência inserido em turma do ensino regular e 
comum. 

 
5. NEGATIVA DE MATRÍCULA 

 
A matrícula poderá ser negada, nas seguintes situações:  
a) Não apresentação de quaisquer documentos exigidos para a matrícula; 
b) Inexistência de vagas no ano/série pretendido; 
c) Falta de cumprimento dos prazos deste edital; 
d) Mora ou inadimplência de quaisquer parcelas da anuidade de 2021 ou de anos 
anteriores; 
e) Falta de pagamento da primeira parcela da anuidade de 2022, a ser paga no ato da 
matrícula; 

5.1 – O Colégio Presbiteriano se reserva o direito de efetuar consultas a órgãos e entidades 
de proteção ao crédito no ato da matrícula, podendo recusar a matrícula caso haja restrições em 
nome dos genitores ou outro responsável legal do aluno. 
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6. DESISTÊNCIA DE MATRÍCULA 

A desistência de matrícula não implica a restituição das importâncias já pagas, exceto na 
desistência ate o 5° dia contado do  início do ano letivo de 2022, hipótese em que a devolução 
será de 80% (oitenta por cento) do valor da 1ª parcela paga. 

6.1 - No ato de eventual desistência da matrícula, o requerente deve preencher o 
requerimento na Secretaria do Colégio. 

7. MATERIAL DIDÁTICO 

7.1 - Do 1º Período à 3ª série do Ensino Médio será obrigatório o uso dos livros didáticos 
adotados pelo Colégio Presbiteriano, conforme registrado no Termo de Adesão ao Contrato e 
Requerimento de Matrícula. 

7.2 - Os livros didáticos são adquiridos na Secretaria do Colégio podendo ser pagos 
somente em dinheiro, cartão de débito, transferência bancária ou PIX. 

7.3 - As Listas de Material 2022 do Maternal até a 3ª série do Ensino Médio são 
disponibilizadas no ato da matrícula. 

 
8. UNIFORME ESCOLAR 

 
O Colégio Presbiteriano adota o uso de uniforme obrigatório a todos os alunos. O aluno 

deverá estar com uniforme completo no início das aulas com tolerância de 20 dias contados do 
inicio das aulas. Vencido o prazo, o aluno não mais poderá ingressar à Escola sem o uniforme, 
salvo motivo de força maior. 

9. COMPOSIÇÃO DE TURMAS E ORGANIZAÇÃO POR SEGMENTO ESCOLAR 

A organização e a composição dos segmentos e turmas, inclusive quanto à distribuição e 
ao número de estudantes em cada uma delas, são de exclusiva competência e responsabilidade 
do Colégio Presbiteriano, referenciadas nas melhores práticas de aprendizagem. 

10. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

São prerrogativas do Colégio Presbiteriano: a definição do Calendário Escolar, a 
organização dos horários escolares, a orientação administrativa, pedagógica e educacional, a 
escolha de colaboradores e tudo o mais que se refira às atividades ou aos encargos inerentes à 
Instituição, todos  sujeitos ao Regimento Escolar, à Proposta Pedagógica, aprovados pelo órgão 
competente e às determinações  da legislação vigente aplicáveis à educação. 

 
11. COMUNICAÇÃO ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA 

 
11.1. O canal primário de comunicação do Colégio Presbiteriano com as famílias é a agenda 

escolar digital, disponibilizada no APP “Colégio Presbiteriano”. O site da instituição 
disponibiliza para as famílias o Portal do Aluno, onde as famílias poderão acompanhar as 
informações sobre a avaliação do aluno, o boletim escolar e acessar os boletos para 
pagamentos das parcelas de anuidade, entre outros. 
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11.2. O email dos responsáveis pedagógico e financeiro é um importante canal de comunicação 
da escola com a família, de uso frequente, cabendo ás familias manterem atualizado este  
endereço . 

11.3. O Responsável  pelo aluno (a) compromete-se a manter todos os seus dados 
atualizados na Secretaria do Colégio, a fim de viabilizar a comunicação, oral e escrita, 
entre  a instituição e as famílias. 

 
11.4. O telefone de contato do Colégio Presgibiteriano é  (33)  32711228, das 7h às 11h20 

e 13h às 17h15 de Segunda a Sexta Feira, exceto feriados. 
 

 
 

Governador Valares, 14 de setembro de 2021. 

 
 
 

 

 
______________________________________ 

Superintendência Administrativa 
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