
 
 

CAMPANHA DE MATRÍCULA E REMATRÍCULA PARA O ANO LETIVO DE 2016 – ESFA IBIRAÇU 

1- Período de Matrícula e Rematrícula 

09 de novembro de 2015 a 08 de janeiro de 2016, na secretaria da ESFA, de Segunda a Quinta-feira no 

horário de 7h30 às 11h / 14h às 17h. Às Sextas-feiras de 8h30 às 11h /14h às 16h. 

2- Rematrícula PROMOCIONAL  

No período de 09 de novembro de 2015 a 20 de novembro de 2015, serão realizadas as rematrículas 

promocionais para os alunos que estudam na ESFA. O valor da rematrícula, exclusivamente neste 

período, será o mesmo valor da mensalidade integral praticada em 2015, podendo ser parcelada em 

dois pagamentos sendo um para 20/11/15 e o outro para 20/12/15. Além disso, estarão concorrendo 

aos seguintes prêmios: Da Educação Infantil ao 5º ano: Sorteio de dois kits ESFA e uma bicicleta. Do 6º 

ao 9º ano: Sorteio de dois Kits ESFA e um tablet. O sorteio será realizado na primeira semana letiva de 

2016. 

A partir do dia 20/11/15, continuaremos a realizar rematrículas, porém, conforme valores reajustados 

para o ano letivo de 2016 e com pagamento à vista. RESERVA DE VAGA ATÉ O DIA 20/11/15. 

No ato da rematrícula, deverá ser assinado o Contrato de prestação de Serviços Educacionais para 2016 

e realizado o pedido do material didático e do uniforme. 

3- Matrícula PROMOCIONAL 

A matrícula corresponde ao valor de uma mensalidade referente ao mês de janeiro. 
Matrículas efetuadas no período de 09 a 20 de novembro de 2015 poderão optar pelo pagamento à 
vista com 10% (dez por cento) de desconto ou parcelar em duas vezes sem desconto, sendo 50% do 
valor à vista e um cheque para trinta dias. Os pais/responsáveis que efetuarem a matrícula após 20 de 
novembro de 2015 farão o pagamento da matrícula à vista e sem desconto. 
 

4- Turmas e horários de funcionamento 

Turno matutino: 
7h às 11h30: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental (uma vez por semana os alunos terão aula de 
freqüência obrigatória até às 12h20) 
 
Turno Vespertino: 
13h às 17h20: Educação Infantil 
13h às 17h30: 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 
 
5- Seriação/idade 

Maternal I - alunos que completam 2(dois) anos até o dia 31/03/2016 
Maternal II - alunos que completem 3(três) anos até 31/03/2016 
1º Período - alunos que completam 4(quatro) anos até o dia 31/03/2016 
2º Período - alunos que completam 5(cinco) anos até o dia 31/03/2016 
1º ano do Ensino Fundamental - alunos com 6(seis) anos completos ou que completem 6(seis) anos até 
o dia 31/03/2016 
 



 
 
6- Documentos necessários 
 
6.1- Para Rematrícula 
- Contrato de prestação de Serviços Educacionais assinado pelo Responsável e pelo fiador; 
- Cópia simples dos documentos do fiador (CPF, identidade, comprovante de residência e comprovante 
de renda de um dos últimos três meses). A renda do fiador deve ser igual ou superior ao dobro do valor 
da mensalidade do segmento em que o aluno será rematriculado; 
- Cópia simples do cartão de vacinação para a Educação Infantil. 
 
6.2 – Para Matrícula 
 
- cópia simples da certidão de nascimento; 
- cópia simples do RG e CPF do responsável legal pelo aluno e do responsável financeiro; 
- 02 fotos 3X4; 
- Histórico original da Escola de origem; 
- Comprovante de residência atual; 
- Contrato de prestação de Serviços Educacionais assinado pelo Responsável e pelo fiador; 
- Cópia simples dos documentos do fiador (CPF, identidade, comprovante de residência e comprovante 
de renda de um dos últimos três meses). A renda do fiador deve ser igual ou superior ao dobro do valor 
da mensalidade do segmento em que o aluno será matriculado; 
-Cópia simples do cartão de vacinação para a Educação Infantil. 
 
 
7- Valores das mensalidades 
 
Educação Infantil: R$ 460,85 (quatrocentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos) 
Ensino Fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano): R$482,35 (quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e 
cinco centavos) 
Ensino Fundamental anos finais (6º ao 9º ano): R$ 515,03(quinhentos e quinze reais e três centavos) 
 
8-  Valor do Material Didático (apostilas Rede Pitágoras) 
 
Maternal I - Duas publicações ao ano (uma a cada semestre): Livro Interdisciplinar 
Valor total: R$266,49 (duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) 
 
Maternal II - Duas publicações ao ano (uma a cada semestre): Livro Interdisciplinar 
Valor total: R$266,49 (duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) 
1º Período - Duas publicações ao ano (uma a cada semestre): Livro Interdisciplinar 
Valor total: R$266,49 (duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) 
 
2º Período - Duas publicações ao ano (uma a cada semestre): Livro Interdisciplinar 
Valor total: R$266,49 (duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) 
 
1º ano do Ensino Fundamental – Duas publicações ao ano (uma cada semestre) incluindo: Letramento e 
Alfabetização, Alfabetização Matemática, Alfabetização Interdisciplinar (Ciências, Geografia e História), 
Inglês, Arte. 
Valor total: R$ 544,94 (quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) 
 
2º ao 5º ano do Ensino Fundamental – Duas publicações ao ano (uma a cada semestre) incluindo: Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Inglês, Arte, Ensino Religioso, Educação 
Financeira. 
Valor total: R$ 713,99(setecentos e treze reais e noventa e nove centavos) 



 
 
 
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental – Duas publicações ao ano (uma a cada semestre) incluindo: Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Inglês, Arte, Ensino Religioso, Espanhol. 
Valor total: R$ 770,99 (setecentos e setenta reais e noventa e um centavos) 
 
9-Formas de pagamento das apostilas 
 
KIT COMPLETO (apostilas do 1º e 2º semestre) 
 
Pedido até 16/12/15 será parcelado em 6(seis vezes)  - Pelo cronograma de entrega da Rede Pitágoras, 
somente os pedidos efetuados até esta data tem previsão de entrega no início das aulas. 
Pedido até 05/01/16 será parcelado em 5(cinco vezes)  
Pedido até 15/01/16 será parcelado em 4(quatro vezes) 
Pedido até 29/01/16 será parcelado em 3 (três vezes) 
Após 29/01/16 o pagamento deverá ser à vista. 
O pagamento do material didático deverá ser feito com cheque. 
 

 
10- Transporte 
 
Os alunos de outros Municípios terão 20% de desconto na mensalidade considerando os gastos com 
transporte. Ficará a critério dos pais a contratação do transporte escolar. 
 
11-Descontos 
 
Pagamento antecipado do total do ano: 10% de desconto 
Dois irmãos estudando na ESFA: 10% para um aluno do curso de menor valor 
Três irmãos estudando na ESFA: 20% para um aluno do curso de menor valor. 
 
Observação: OS DESCONTOS NÃO SÃO CUMULATIVOS 
12- Uniforme 
 

Descrição 
 

Valor Unitário (R$) 

Bermuda masculina tactel - TAM 02-08 R$ 42,90 

Bermuda masculina tactel – TAM 10-16 R$ 49,40 

Bermuda masculina tactel - TAM P/M/G/GG R$ 57,20 

Camiseta machao -TAM 04-12 R$ 27,30 

Camiseta machao -TAM 14/16/G/GG R$ 31,20 

Camisa c/ manga -TAM 02-12 R$ 27,30 

Camisa c/ manga - TAM 14 (P) /16 (M) / G / GG R$ 31,20 

Short saia - TAM 02-12 R$ 44,20 

Bermuda feminina helanca - TAM 02-16 R$ 33,80 



 
 

  

13- Observações importantes 
 
NOVIDADE PARA 2016: PROGRAMA FIDELIDADE 
O aluno egresso do 9º ano do Ensino Fundamental da ESFA Ibiraçu que se matricular no Ensino Médio 
da ESFA Santa Teresa terá 50% (cinquenta por cento) de desconto nas mensalidades da 1ª série do 
Ensino Médio. 
 
A abertura da turma do Maternal I está condicionada a um número mínimo de 15(quinze) alunos. 
 
Todos os alunos matriculados receberão gratuitamente a carteirinha estudantil, a agenda escolar e o 
Seguro de proteção escolar. 
 
Maiores informações pelo telefone: 3257 1760 

 


