
 

 

 

 

 

 

Avenida Serrana, 511 – Serrano 
Belo Horizonte – MG – 30.882-370 

Telefone: (31)3476-1405 
 

 

RESERVA DE VAGA / PROCESSO DE REMATRÍCULA 2022 COM GARANTIA DE VAGA 

 

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2021. 

 

 Prezados Srs. Pais ou Responsáveis,  

Agradecemos a confiança dos nossos familiares, por ter escolhido a escola Educar para fazer parte da 

formação de seus(s) filho(s), e os convidamos para uma nova trajetória em 2022! 

Abaixo segue informações sobre o processo de Reserva de Vaga / Rematrícula para o ano letivo de 2022, 

pra o conhecimento e atenção dos senhores: 

  

1. Da renovação de matrícula: 

1.1. O período é determinado de acordo com o cronograma Interno da Instituição para garantia de vaga 

dos alunos já matriculados na Escola Educar para o ano de 2022, conforme determina a legislação 

vigente (exceto o que se encontra inadimplente – Lei 9.870/99, art. 6º, 1º e MP 2.173-24), e, de 

acordo com a disponibilidade de abertura de novas vagas.  

 

1.2. Do prazo para Rematrícula com garantia de vaga:  

1.2.1. O período para realizar a confirmação da rematricula do aluno(a) para o ano de 2022 será 

até dia o 30/11/2021. 

1.2.2. Para a rematricula do aluno(a), o responsável deverá realizar o pagamento da parcela 

01/2022 até o dia 30/11/2021.  

1.2.3. O pagamento da parcela 01/2022 garante, de maneira provisória, a rematrícula do aluno na 

série seguinte, desde que ao término do ano letivo de 2021, em 17/12/2021, não haja 

quaisquer parcelas vencidas ou a vencer. 

1.2.4. Não será renovada a matrícula do aluno que estiver em débito de documentos escolares junto à 

Secretaria Escolar cuja apresentação seja obrigatória (Histórico Escolar). 

 

2. Matrícula de alunos em Recuperação Final: O aluno que estiver inscrito na Recuperação Final fará sua 

matrícula em regime condicional, ficando a vaga garantida na mesma série ou seguinte. Se o aluno for 

reprovado, a vaga do mesmo será garantida até o dia 10/01/2022, data limite na qual o responsável deverá 

comparecer na Instituição para realizar a alteração do Contrato de Prestação de Serviços de Educação 

Escolar para o ano de 2022. 

3. Compensação de débitos existentes com o valor pago a título de matrícula: Havendo débito 

referente às mensalidades vencidas, após o dia 17/12/2021 e, caso encontre-se quitada a 

parcela 01/2022 do aluno inadimplente, o valor pago a título de matrícula para o ano letivo de 2022 

será compensado na quitação do(s) débito(s) existente(s) até atingir o valor pago na parcela 01/2022. 
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4. Restituição do valor pago a título de matrícula, nos casos em que não houver vaga na turma no 

ato da efetivação da matrícula:  

4.1. Não havendo vaga no ato da efetivação (fora do prazo estabelecido), o valor pago a título de 

matrícula será devolvido integralmente. 

 

5. Solicitação de cancelamento de Matrícula e devolução do valor pago na parcela 01/2022:  

5.1. Até o dia 11/01/2022, o responsável contratante dos Serviços de Educação Escolar poderá requerer 

formalmente (através do preenchimento e entrega de formulário próprio), o cancelamento da 

matrícula do aluno para o ano letivo de 2022. Neste caso, o valor pago na parcela 01/2022 será 

devolvido na proporção de 90% (noventa por cento), ficando 10% (dez por cento) retido a título de 

despesas operacionais e tributárias. 

5.2. Se a desistência ocorrer a partir do dia 12/01/2022, inclusive, não será devolvido o valor pago a 

título de matrícula, conforme, o disposto nas Cláusulas 7ª, § 2º e 10ª do Contrato de Prestação de 

Serviços de Educação Escolar. 

 

 

Agradecendo como sempre a atenção dos senhores, colocamo-nos à disposição. 

Cordialmente, 

 

                                   Direção Administrativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

 

                                  

 
 


