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                                               EDITAL DE MATRÍCULA 2018     
  

O DIRETOR DO COLÉGIO SANTO AGOSTINHO – UNIDADE REGINA PACIS, Paulo Roberto 
Vidal de Negreiros, no uso de suas atribuições regimentais e em consonância com a legislação em vigor, 
informa os trâmites do processo de matrícula – 2018. 

 
1. PERÍODO E LOCAL DE MATRÍCULAS PARA 2018 
 

• 14 e 15 de dezembro –  das 08 às 17 horas – Secretaria Escolar 
 

Para os alunos que cursarão em 2018, do 1º Período da Educação Infantil ao 6º Ano do Ensino 
Fundamental. 
 

• 18, 19 e 20 de dezembro – das 8 às 17 horas – Secretaria Escolar  
 
Para os alunos que cursarão em 2018, do 7º Ano do Ensino Fundamental à 3ª Série do Ensino 
Médio. 

 
• 26 e 27 de dezembro - das 8 às 17 horas – Secretaria Escolar 
 

Para os alunos que participarem do Processo de Recuperação. 
 

2. DOCUMENTAÇÃO 
 
2.1 – A documentação necessária para a matrícula 2018 estará disponível para impressão, no site 
do colégio (www.santoagotinho.com.br), nas datas previstas abaixo: 
 

• a partir das 14 horas do dia 13 de dezembro/2017 (para os alunos Aprovados e Reprovados 
direto) e permanecerá disponível durante todo o período de matrícula.  

 
• a partir das 11 horas do dia 22 de dezembro/2017 (para os alunos que participarem do 

Processo de Recuperação). 
 
2.2 – A documentação deverá ser impressa, em papel A4, assinada pelos pais e responsável financeiro 
e entregues ao Colégio Santo Agostinho – Unidade Regina Pacis, nas datas e locais descritos acima, de 
acordo com as orientações fornecidas no link de matrículas. 
 
 Caso não haja a possibilidade de assinatura dos documentos em tempo hábil, providencie, 

antecipadamente, uma procuração contendo as assinaturas dos pais com firma 
reconhecida em cartório, para que outra pessoa possa efetivar a matrícula dentro do prazo 
previsto. 
 

 Se o responsável financeiro for um terceiro e este não puder assinar os documentos no período 
previsto, sua assinatura também deverá constar na procuração. 

 
2.3 – Relação de documentos disponíveis para impressão: 
 

• Requerimento de Matrícula 2018; 
 
• Formulário de Dados Médicos; 
 
• Contrato de Prestação de Serviços de Educação Escolar. Este documento deverá ser assinado 

nos três campos: pai, mãe e responsável financeiro. A impressão deverá ser, de preferência, 
frente e verso e em duas vias; 
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• Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Educação Escolar. Este documento 
deverá ser assinado nos três campos: pai, mãe e responsável financeiro. A impressão deverá 
ser, de preferência, frente e verso e em duas vias; 

 
• Boleto bancário referente à primeira parcela da anuidade 2018, que deverá ser entregue  

devidamente QUITADO, no ato da entrega da matrícula; (Não serão aceitos boletos com 
AGENDAMENTO. Verifiquem antes de se dirigirem à Secretaria Escolar); 

 
• Termo de Responsabilidade; 
 
•  Extrato do Regimento Escolar (Impressão opcional); 
 
• Circular explicativa da Opção de Língua Estrangeira (Espanhol) para os alunos que cursarão em 

2018 a 1ª Série do Ensino Médio (Impressão opcional). 
 
     2.4 – Além dos documentos anteriormente citados é necessário observar e apresentar: 
 

•  Se todas as parcelas de 2017 estão devidamente QUITADAS para liberação do boleto da 1ª 
parcela da anuidade/2018 (a ser paga no ato da matrícula) e de toda a documentação mencionada 
acima; 

• Apresentação do carnê com todas as parcelas de 2017 devidamente QUITADAS. 
          

2.5 – Para acesso ao link de matrículas, que estará disponível no site do Colégio Santo Agostinho, 
www.santoagostinho.com.br, serão necessárias as seguintes informações: 

     
• Número do CPF do pai ou da mãe                                                                       

                                                                
• Data de nascimento do aluno (Somente números: DDMMAAAA) 

  
ATENÇÃO: Somente o pagamento do boleto de matrícula não significa a efetivação da mesma. O QUE 
GARANTE A VAGA E EFETIVA A MATRÍCULA É A ENTREGA DE TODA A DOCUMENTAÇÃO AO 
COLÉGIO NA DATA PREVISTA NESTE EDITAL. 

.  
3.DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

a. Serão incorporadas a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer emendas e/ou normas 
complementares que vierem a ser publicadas pelo Colégio Santo Agostinho. 

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

da vaga. O Colégio Santo Agostinho reserva-se o direito da destinação das mesmas. 
 

c. As parcelas da anuidade vencerão no último dia de cada mês, podendo ser pagas sem juros 
até o dia 5 (cinco) de cada mês, ou no primeiro dia útil subsequente. 

 
d. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Matrícula e Direção Geral 

do Colégio Santo agostinho. 
 

Para conhecimento público, o presente Edital está disponível na internet, no endereço    
eletrônico: www.santoagostinho.com.br 

 
Belo Horizonte, 21 de novembro de 2017. 

 
 
 

Paulo Roberto Vidal de Negreiros  
Diretor 

http://www.santoagostinho.com.br/
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