
 
 

CAMPANHA DE MATRÍCULA E REMATRÍCULA PARA O ANO LETIVO DE 2016 

ENSINO MÉDIO E PRÉ-ENEM 

1- Período de Matrícula e Rematrícula 

09 de novembro de 2015 a 08 de janeiro de 2016 na secretaria da ESFA, de Segunda a Sexta-feira  no horário de 7h às 

20h . 

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: 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: 
1ª a 3ª Série do Ensino Médio: 7h às 12h20 de Segunda a Sexta-feira 
Observação: A 1ª e 2ª série do Ensino Médio terá aulas de frequência obrigatória no turno vespertino em um dia da 
semana e a 3ª série do Ensino Médio em dois dias da semana.  
Pré – Enem: 7h às 12h20 aos sábados 
 
5- Documentos necessários 
 
5.1- 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; 
 
5.2 – 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; 
 
6- Valores das mensalidades 
 
Ensino Médio: R$ 652,37 (seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos)  
Pré-Enem: R$ 241,90 (duzentos e quarenta e um reais e noventa centavos) 
 
7- Valor do Material Didático (apostilas Rede Pitágoras) 
 
1ª série do Ensino Médio 
Duas publicações ao ano (uma a cada semestre) incluindo: Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Física, Química, 
Biologia, Geografia, História, Inglês, Espanhol, Arte e Simula. 
Uma publicação ao ano: Sociologia, Filosofia e Produção de texto. 
Valor total: R$ 1.002,69 (um mil e dois reais e sessenta e nove centavos) 
 
2ª série do Ensino Médio 
Duas publicações ao ano (uma a cada semestre) incluindo: Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Física, Química, 
Biologia, Geografia, História, Inglês, Espanhol e Simula. 
Uma publicação ao ano: Sociologia, Filosofia e Produção de texto. 
Valor total: R$ 945,98 (novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) 
 
3ª série do Ensino Médio  
Duas publicações ao ano (uma a cada semestre) incluindo: Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Física, Química, 
Biologia, Geografia, História, Inglês, Espanhol e Simula. 
Uma publicação ao ano: Sociologia, Filosofia e Produção de texto. 
Kit (2 Refazendo, 7 Simulados, 2 Proposta de Redação e 01 livro de Redação) 
Valor total: R$1.197,62 (um mil cento e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos) 
  
Pré – Enem Kit completo: R$488,04 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quatro centavos)  
 
08-Formas de pagamento das apostilas 
 
Ensino Médio:KIT COMPLETO (apostilas do 1º e 2º semestre) e Pré-Enem Vest KIT COMPLETO 
 
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. 
 
09- Transporte 
 
Os alunos de outros Municípios terão 20% de desconto na mensalidade considerando os gastos com 
transporte/aluguel. Ficará a critério dos pais a contratação do transporte escolar. O desconto será realizado mediante 
comprovação. 
 



 
 
10-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 
 
11- Uniforme 
blusa de uniforme  - R$ 31,20 
jaleco branco - R$ 58,50  
bermuda masculina tactel - R$ 57,20 
bermuda feminina suplex – R$39,00 
 
12- Observações importantes 
Todos os alunos matriculados receberão gratuitamente a carteirinha estudantil e o Seguro de proteção escolar. 
Maiores informações pelo telefone: (027) 3259 3997                             
 

 
 

  


