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EDITAL DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA 2020 
 
O Diretor do Colégio Santo Agostinho - Unidade Belo Horizonte, Clovis Oliveira, no uso de 

suas atribuições regimentais e em consonância com a legislação em vigor, informa os trâmites do 
processo de renovação de matrícula – 2020. 

 
1. PERÍODO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA 2020 
 

• 10 a 12 de dezembro de 2019 (Para os alunos que farão do 7º ao 9º Ano do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio (Aprovados e Reprovados). 
 

• 16 a 19 de dezembro de 2019 (Para os alunos da Educação Infantil e do 1º ao 6º Ano do Ensino 
Fundamental (Aprovados e Reprovados). 
 

• 20 a 27 de dezembro de 2019 (Para os alunos que participarem do Processo de Recuperação). 
 

1.1 - O responsável legal que for matricular mais de um aluno em segmentos distintos poderá realizar 
a matrícula no período de 16 a 19 de dezembro/2019;  

 
1.2 – O responsável legal que for matricular o aluno somente em um segmento, deverá respeitar a 

programação estabelecida no item 1. 
 

2. ASSINATURA ELETRÔNICA DOS DOCUMENTOS DE MATRÍCULA 
 

2.1- A matrícula para 2020 será disponibilizada no site do colégio nas datas previstas abaixo: 
 

• Alunos que serão matriculados no 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio: a 
partir das 11 horas do dia 10 de dezembro/2019 e permanecerá disponível durante todo o 
período de matrícula.  
 

• Alunos que serão matriculados na Educação Infantil e 1º ao 6º Ano do Ensino Fundamental: a 
partir das 11 horas do dia 16 de dezembro/2019 e permanecerá disponível durante todo o 
período de matrícula.  

 
• Alunos que participarem do Processo de Recuperação: a partir das 14 horas do dia 20 de 

dezembro/2019. 
 

2.2 – O responsável legal do aluno deverá acessar o link da matrícula com usuário (CPF de um dos 
responsáveis) e senha (data de nascimento do aluno), conferir os dados cadastrais e, sendo necessário, 
fazer as devidas alterações, para que a documentação da matrícula seja enviada para os respectivos 
endereços eletrônicos. 

 
2.3 – A documentação deverá ser assinada eletronicamente pelo responsável legal (pai, mãe ou quem 

possui termo de guarda) e pelo responsável financeiro (pai, mãe ou outra pessoa indicada pelo 
responsável legal). 

 
2.4 – Relação de documentos disponíveis para assinatura eletrônica: 
 

• Requerimento de Matrícula 2020; 
• Formulário de Dados Médicos; 
• Contrato de Prestação de Serviços de Educação Escolar; 



 
 

2 
 

 
2.5 – Para finalizar a assinatura dos documentos, o responsável legal deverá acionar a tecla 

CONCLUIR. 
 

2.6 – Documentos adicionais: 
 

• Boleto bancário referente à primeira parcela da anuidade 2020, devidamente QUITADO, 
dentro do período de matrícula; 

• Extrato do Regimento Escolar; 
• Circular explicativa da opção da Língua Estrangeira Espanhol (para os alunos que cursarão em 

2020 a 1ª Série do Ensino Médio); 
 

2.7 – Além dos documentos elencados acima é necessário verificar se todas as parcelas de 2019 estão 
quitadas, vez que o boleto da 1ª parcela da anuidade/2020 (a ser paga no ato da matrícula) só será 
disponibilizado se a anuidade/2019 estiver totalmente quitada. 
 

2.8 – A Matrícula somente será efetivada mediante o cumprimento de todos os requisitos elencados 
neste edital. 

 
3. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

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

 
3.2 - A não efetivação da matrícula nas datas referidas implicará a perda da vaga. O Colégio Santo 

Agostinho reserva-se o direito de remanejamento desta vaga. 
 

3.3 - 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. 

 
3.4 - 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: 
bh.santoagostinho.com.br 

 
 

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2019. 
 
 

 
CLOVIS OLIVEIRA 

Diretor 


