
 

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2018.      Circular nº 077/2018 
 

Prezados Pais/Responsáveis,  
 

O Colégio São José, informa os trâmites do processo de renovação de matrícula para o ano de 2019. 
 

1-Período de pré-matrícula para 2019  

Educação Infantil ao Ensino Médio 

17 de setembro a 03 de dezembro - via sistema online.  

O sistema deverá ser acessado obrigatoriamente, com a mesma senha de acesso utilizada para 

visualização dos boletins. 

 

2-Pagamento 

 O boleto bancário referente à primeira parcela da anuidade de 2019, tem seu vencimento registrado e 

deverá ser QUITADO no prazo máximo de 03 de dezembro 2018.  
 

 Formas de pagamento: 
 

  - Pagamento entre os dias 17 de setembro a 10 de outubro, será o valor da mensalidade de 2018. 

  - O pagamento referente a primeira parcela da anuidade de 2019, poderá ser quitado através do 

cartão de crédito, dividido em até 3 vezes. 
 

 

ATENÇÃO: Somente a inscrição da pré-matrícula e o pagamento da primeira parcela da anuidade de 2019, 

não corresponde a efetivação da matrícula. O QUE GARANTE A VAGA E EFETIVA A MATRÍCULA, 

É O PROCESSO COMPLETO, INCLUSIVE A QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS DA 

ANUIDADE DE 2018 ATÉ A DATA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

Lembramos-lhe que a pré-matrícula será liberada para ser realizada, via online ou presencial, somente se todas 

as obrigações escolares e contratuais estiverem em dia. Quaisquer pendências, impedirão o processo de pré-

matrícula:  

- débito de quaisquer documentação junto à Secretaria; 

- débito de parcela (s) da anuidade escolar; 

- não cumprimento das normas internas e pedagógicas do Estabelecimento de Ensino.  

- débito junto a Biblioteca;  
 

O aluno que não   efetivar sua pré-matrícula dentro do prazo, NÃO terá sua vaga garantida para o ano 

letivo de 2019.   
 

Quaisquer informações, dúvidas, se não conseguirem concluir o processo via online, estando adimplente em 

todos os quesitos acima, pedimos-lhes procurar a secretaria da escola imediatamente para os esclarecimentos 

e auxílios necessários através dos seguintes contatos: 
 

• Telefone: 3222-5328                                    

• E-mail: secretaria@csjbh.com.br  
 

Atenciosamente,  
 

 

Maria Cláudia Leão 

Diretora do Colégio São José 

mailto:secretaria@csjbh.com.br

