...

“não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. ”
(Efésios 1:16)

EDITAL DE MATRÍCULA – 2018
A Diretoria do Colégio Presbiteriano Mackenzie – Palmas, no uso de suas atribuições, publica este
edital que regulamenta as condições para a RENOVAÇÃO de matrículas da Educação Básica (Educação
Infantil, Ensino Fundamental) nesta instituição, para o ano letivo de 2018; e contendo também, orientações
para: ingresso aos Cursos Eletivos e inscrição para Iniciação e Treinamento Esportivo.
1.

Renovação de matrícula - Condições
1.1. Estar em dia com as parcelas relativas à anuidade de 2017 e não possuir qualquer pendência
financeira ou de documentos no Mackenzie.
1.2. O responsável deverá acessar o TIA – Terminal Informativo Acadêmico pelo site do Colégio e clicar
no campo Renovação de Matrícula.
1.3. Ler e sinalizar o aceite do Instrumento de Matrícula. (Obrigatório para dar sequência ao processo.)
1.4. Imprimir o boleto de renovação de matrícula 2018, equivalente a primeira parcela de 2018, que será
no valor da parcela vigente no ano de 2017.
1.5. Efetuar o pagamento da primeira parcela da anuidade de 2018 até dois dias após a emissão do
boleto, para que não haja cobrança de juros e mora por atraso.
1.6. A matrícula será requerida para o ano/série subsequente ao qual o aluno está matriculado.
1.7. Em caso de reprovação ou de restrição, o seu deferimento depende da análise da situação
acadêmica do aluno.
1.8. No caso de indeferimento, o valor pago referente à primeira parcela, será devolvido integralmente.
1.9. Em caso de reprovação, a renovação antecipada de matrícula será considerada para o ano/série
em que o estudante for retido.

2. Período
2.1. A 1ª FASE da renovação antecipada de matrícula ocorrerá no período de 16/11 a 20/12/17 (Com
desconto na parcela de matrícula);
2.2. A 2ª FASE da renovação antecipada de matrícula ocorrerá no período de 02/01 a 10/01/2018 (Sem
desconto);
2.3. Caso não seja realizada a renovação antecipada de matrícula, o responsável receberá o boleto em
seu endereço residencial, a partir do dia 21 de dezembro de 2017. O referido boleto estará,
também, à disposição no SAF - Setor de Atendimento Financeiro ou no TIA - Terminal Informativo
Acadêmico. Cláusula do contrato: 6.2 - O não recebimento do Boleto Bancário para pagamento

de parcelas não exime o (a) CONTRATANTE do pagamento nas datas estabelecidas neste contrato,
vez que o boleto encontra-se disponível na internet ou o mesmo poderá solicitar a emissão de uma
segunda via gratuita no setor de Atendimento Financeiro ao Aluno – AFA.
2.4. O prazo máximo, para a renovação regular de matrícula, com garantia de vaga, será de 02/01/18 a
10/01/18, com valores atualizados referentes à parcela de 2018.
2.5. A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA, A PARTIR DE 11/01/18, ESTARÁ SUJEITA À EXISTÊNCIA DE
VAGA.
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MENSALIDADE 2017 (Referência para 1ª parcela)
Ano/Série

Valores das parcelas 2017

Educação Infantil

Maternal
Jardim I e II

R$ 685,00

Ensino Fundamental I

1º ao 5º ano

R$ 685,00

Ensino Fundamental II

6º ao 7º ano

R$743,00

Segmentos

MENSALIDADE 2018
Ano/Série

Valores das parcelas 2018

Educação Infantil

Maternal
Jardim I e II

R$ 733,00

Ensino Fundamental I

1º ao 5º ano

R$ 733,00

Ensino Fundamental II

6º ao 8º ano

R$ 795,00

Segmentos

3. Horário das aulas
Horários

Segmentos

4.

Educação Infantil
(Maternal, Jardim I e II)

Manhã: 7h30min às 12h
Tarde: 13:30h às 18h

Ensino Fundamental I
(1º ao 5º ano)

Manhã: 7h30min às 12h
Tarde: 13h30min às 18h

Ensino Fundamental II
(6º, 7º e 8º ano)

7h30min às 12h50min (2ª, 3ª, 4ª feira)
7h30min às 12h (4ª e 5ª feira)

Materiais Didáticos

4.1. Será obrigatório o uso dos livros do SME - Sistema Mackenzie de Ensino, conforme registrado no
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

4.2. Os valores dos livros didáticos do SME - Sistema Mackenzie de Ensino serão pagos em seis
parcelas, sendo três parcelas no 1º semestre e três, no 2º semestre.

4.3. Toda 2ª via de boleto pode ser adquirida no TIA - Terminal Informativo Acadêmico em
SITUAÇÃO FINANCEIRA.
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Livros Didáticos – Sistema Mackenzie de Ensino – SME

Valores

Educação Infantil – Maternal e Jardim I

R$ 434,40

Educação Infantil – Jardim II

R$ 412,00

Ensino Fundamental – 1º ano

R$ 551,20

Ensino Fundamental – 2º ao 5º ano

R$ 597,60

Ensino Fundamental – 6º ao 8º ano

R$ 648,00

(*) O livro de Ensino Religioso será cobrado separadamente.

4.4. O material da LEGO ZOOM EDUCATION será obrigatório do Maternal da Educação Infantil ao
5º ano do Ensino Fundamental, conforme registrado, também, no Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais, cujo valor será pago em três parcelas, no 1º semestre, por meio de boleto
bancário, de acordo com tabela abaixo:
Lego Zoom Education
Da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental

Valor
R$ 345,00 (mesmo valor de 2017)

4.5. O Mackenzie fornecerá uma agenda escolar, para uso obrigatório durante o ano letivo, da
Educação Infantil ao 8º ano do Ensino Fundamental. Em caso de perda, o estudante deverá adquirir
outra na coordenação do segmento, mediante ao pagamento de uma taxa extra.

4.6. A lista de material 2018, do Maternal da Educação Infantil até o Fundamental II, estará disponível
no mês de dezembro no site http://colegio.mackenzie.br .
Poderá ser adquirida em qualquer livraria ou, para sua comodidade.
5.

Uniforme

5.1. O uso do uniforme é obrigatório desde o início do ano letivo.

6.

Calendário Escolar 2018

6.1. Início do ano letivo: 25/01/18 - quinta-feira - Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II
6.2. Recesso Escolar: de 29/06 a 30/07/18
6.3. Início do 2º semestre letivo: 31/07/18 - terça-feira
6.4. Encerramento do ano letivo: Ed. Infantil e Ensino Fundamental: 14/12/18.
6.5. Período da Recuperação Final: de 10 a 13/12/18 - Ensino Fundamental
6.6. Cronograma das Reuniões de Pais no início do ano letivo de 2018:
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Reuniões de Pais

Segmentos
Educação Infantil
Ensino Fundamental I
Ensino Fundamental II
6º ao 8º ano

Datas

Horários

22/01 - (segunda-feira)
22/01 - (segunda-feira)

Manhã: 8h30min às 10h
Tarde: 14h às 15h30min
Manhã: 10h30min às 12h
Tarde: 14h às 15h30min

22/01 - (segunda-feira)

Local

Auditório

16h às 17h30min

Observação:
Na reunião de pais haverá entrega do material pedagógico da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental.
7.

Cursos Eletivos
International School
Dias da Semana/Horários
Maternal, Jardim I e II e 1º ano

A definir

Valor: A definir

8.

Iniciação, Treinamento Esportivo e Oficinas Culturais

8.1. Haverá um comunicado com todas as informações no início do ano letivo de 2018.
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8.2. As aulas de Iniciação e Treinamento Esportivo são opcionais e dependem de inscrição, vaga e
espaço.
Gratuitas

Pagas
Handebol
Futsal
Xadrez
Lego (robótica)
Obs: O lego do Fundamental II
será oferecido no contra turno.

Coralito
Reforço

9.

Biblioteca
Laboratório de informática
(móvel)
Laboratório de Ciências

Desistência de Matrícula

9.1.
9.2.

9.3.

10.

Recursos Pedagógicos

Não há cancelamento automático de matrícula. O responsável deve comparecer à escola e
fazer o pedido oficialmente na secretaria do segmento em que o aluno estuda.
No ato de eventual desistência da matrícula requerida, o responsável financeiro deverá
comparecer à SIC – Secretaria de Ingresso e Controle da escola, preencher a solicitação ao SAF
- Setor de Atendimento Financeiro, contendo: o motivo, o número do banco, a agência, a conta
corrente, o nome e o CPF do correntista, na qual será efetuado o depósito da devolução, que
ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias.
A desistência de matrícula não dá o direito ao responsável de pleitear restituição das importâncias
já pagas, exceto na desistência antes do início do período letivo, hipótese em que a devolução
será de 100% (cem por cento) se requerida até 20/12/2017 ou de 80% (oitenta por cento),
até 24/01/2018.

Informações complementares

10.1. O Responsável, ao efetivar a matrícula, declara sua concordância com os termos contidos no
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, na Proposta Pedagógica e no Regimento
Escolar.
11.

Comunicação entre Escola e Família

11.1. O Responsável compromete-se a manter todos os seus dados atualizados na SIC - Secretaria de
Ingresso e Controle da escola, a fim de viabilizar a comunicação, que é feita por vários meios:
portal (colegio.mackenzie.br), TIA App (notas e faltas),
11.2. Eventuais dúvidas relativas ao processo de renovação de matrícula poderão ser esclarecidas
pelo:
Secretaria de Ingresso e Controle - (63) 3225-3782 (2ª a 6ª das 8h às 17h)

Palmas, 16 de novembro de 2017.

Lucilma Ribeiro de Freitas Romão
Diretora
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