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Belo Horizonte, 01 de novembro de 2020 

 
 
 

REMATRÍCULA 2021 
CARTA DE ESCLARECIMENTOS 

Srs. Pais e Responsáveis; 
 
Esse ano em função de tudo que temos vivenciado até aqui, o Colégio Master resolveu enviar o processo 

de rematrícula/2021 somente agora em novembro, depois de muito estudo, análises e preparação para poder dar 
informações firmes e planejadas de como atuaremos no próximo ano letivo, para isso seguem algumas definições e 
orientações: 
Ensino Infantil – Abriremos matrículas somente para alunos veteranos, que continuam ativos conosco, para 
àqueles que queiram garantir a vaga e turma para o ano letivo de 2021, que salvo mudança no cenário da Covid-19, 
terá suas aulas normalizadas após a vacina liberada para crianças. Entendemos que as aulas presenciais, somente 
serão permitidas e autorizadas para março/21. Portanto a matrícula será permitida, para o 1º Período e 2º Período, 
e a mensalidade na sua integralidade será cobrada quando do retorno às aulas presenciais. Durante e enquanto as 
aulas forem remotas e on-line, 01h/a semanal, como estamos fazendo desde abril deste ano, o valor será simbólico 
no mesmo patamar que estamos fazendo hoje. 
Ensino Fundamental I e II – As matrículas estarão abertas somente para alunos veteranos e ativos, em todas as 
séries do 1º ao 9º ano, em seus respectivos turnos, como estamos ministrando todas as aulas da grade curricular, e 
teremos o início do ano letivo em 03/02/2021, seus valores serão conforme segue a planilha abaixo. 

 
A rematrícula/2021 será toda On-line e disponibilizada NO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 

2020, através da solicitação do link para preenchimento do requerimento de pré-matrícula, pelo e-mail 
financeiro.bhmaster@gmail.com ou na secretaria escolar do COLÉGIO MASTER, com o agendamento de horário 
de 9:00h às 18:00h, em ambos os casos, para alunos em dia até a mensalidade de novembro/20 inclusive.  

  
SEGUIR AS ORIENTAÇÕES ABAIXO, CONFORME CRONOGRAMA DE DATAS: 

16 a 30/11/20 9:00 às 18:00h Alunos Adimplentes 
Em dia com as mensalidades, inclusive a de 
NOVEMBRO/20. 

16 a 30/11/20  9:00 às 18:00h Alunos Bolsistas 
Filhos de Educadores e  
Ex-educadores Master 

A partir 01/12/20 9:00 às 18:00h Alunos Inadimplentes 
Tavares e Carvalho Consultoria  
(31)3241-4533 Sr. Samuel e Sr. Paulo. 

 
Qualquer desconto concedido no ano letivo de 2020, em hipótese alguma incidirá sobre os valores 

de matrícula e mensalidades, ou mesmo será cumulativo ao valor contratual da anuidade 2021. 
  
A vaga do aluno estará garantida na turma seguinte em que cursa o ano de 2020 e nos seguintes turnos: 

Ensino Infantil (1º e 2º Período) no Turno da Tarde; Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) no Turno da Tarde; 
Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) no Turno da Manhã, desde que efetivada no período de rematrícula 
(Conforme descrito no cronograma acima). Sendo que a prioridade de vaga é do aluno aprovado.  

 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

 Requerimento de Pré-Matrícula (ano letivo de 2021): 

 Boleto com a quitação integral do valor da primeira parcela da anuidade 2021; 

 Ficha Pedagógica: 

 Anexo I – Informações Pedagógica: 

 Anexo II – Deveres e obrigações para participar das aulas On-line e avaliações no AVA; 

 Contrato de Adesão - Prestação de Serviços Educacionais 2021. 

 O Contrato de Adesão, deverá ser assinado pelo Responsável Financeiro e Responsável Pedagógico; 

 Cópia da Certidão de Nascimento ou RG do aluno; 

 Cópia do RG e CPF do Pai, ou CNH do mesmo; 

 Cópia do RG e CPF da mãe, ou CNH da mesma; 

 Cópia do RG e CPF do Responsável Financeiro, ou CNH do mesmo; 

 Cópia do comprovante de endereço do Responsável Financeiro; 
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PLANILHA DE VALORES PARA 2021 
 
 

Ensino Turno 
Mensalidades 

Contratuais - 2021 

Rematrícula no 
período de 16 a 

30/11/20 

Mensalidades 
Fevereiro a dezembro/21 

Para pagamento até o 
vencimento 

Ensino Infantil 1º e 2º período Tarde R$ 605,00 R$ 577,00 R$ 510,00 

Ensino Fundamental I – 1º,2º,3º,4º,5º Ano Tarde R$ 730,00 R$ 695,00 R$ 638,00 

Ensino Fundamental II – 6º,7º,8º,9º Ano Manhã R$ 846,00 R$ 806,00 R$ 725,00 

 
Após o período de 16 a 30/11/20 os valores praticados serão os contratuais para o ano letivo de 2021. 

 
ROTEIRO DE REMATRÍCULA: 

1. Todo o processo de rematrícula será on-line, caso os Pais ou Responsável, optem por atendimento 
presencial, o mesmo deverá agendar horário na escola, que disponibilizará o laboratório para os devidos 
preenchimentos dos formulários; 

2. Ligue para a escola (31)3166-0447, de 9 às 18h, solicitando o Requerimento de Pré-matrícula, por e-mail: 
financeiro.bhmaster@gmail.com ; 

3. Recebendo o e-mail com o Requerimento de Pré-matrícula, e o boleto de pagamento da 1ª parcela da 
anuidade, proceder da seguinte forma: 

1. Pagamento do Boleto, ou no caso de pagamento com cartão de crédito de até 3 vezes (nesse 
caso, deverá agendar visita à escola); 

2. Imprimir o Requerimento, assinar, escanear ; 
3. Responder ao e-mail do Colégio, anexando o Requerimento devidamente assinado e o 

comprovante de pagamento do boleto;  
4. Após a devolução do e-mail para o Colégio, e a baixa do pagamento do boleto, o Colégio providenciará o 

envio do link para formalização do Contrato de Adesão – Prestação de Serviços Educacionais/2021, que 
será assinado digitalmente. 

5. De posse do link, antes de iniciar o seu preenchimento e assinatura: 
1. Separe todos os documentos solicitados acima, no item DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA; 
2. Escaneie ou fotografe legivelmente todos eles; 
3. Coloque os arquivos, escaneados ou fotografados de forma organizada no seu computador; 
4. Comece a preencher o link de assinatura e anexe os arquivos nos seus devidos campos; 
5. Após a conclusão de preenchimento, arquivos anexados e assinatura do documento digitalmente; 
6. Enviar o arquivo ao colégio para análise e assinatura; 

6. Somente após o envio do contrato de adesão e todos os documentos necessários a ele, com as 
assinaturas de todas as partes envolvidas, será concluído o processo e a efetivação de matrícula para o 
ano letivo de 2021. 

7. Esse processo se realizará a partir do dia 14/12/20, após a baixa da mensalidade de dezembro/20. 
8. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Colégio para maiores esclarecimentos. 

 
Desde já agradecemos pela atenção, parceria, confiança e comprometimento ao longo desse ano, e contamos com 
sua continuidade para proporcionar um ensino de qualidade aos nossos alunos.  

 
Equipe de Educadores Colégio Master 

mailto:financeiro.bhmaster@gmail.com

