
Piracicaba, 13 de agosto de 2020.      

Srs. Pais e Responsáveis,

O processo de Rematrículas para 2021 acontecerá no período de 14 a 23 de setembro. Após este
período, as rematrículas (alunos do colégio) e matrículas (alunos novos) estarão sujeitas à 
disponibilidade de vagas, mediante lista de espera.

1. Alunos do colégio (on-line)
Para efe�var a rematrícula on-line, o Responsável Financeiro deverá:

1. Estar com as parcelas quitadas dos serviços contratados, até o ato da rematrícula (inclusive a de setembro/2020);
2. Acessar o site: www.domboscopira.com.br , e clicar em Novo Portal Educacional;
3. Para acessar o Novo Portal Educacional, o Responsável Financeiro deve digitar o login (CPF completo, sem pontos e

sem hífen) e a senha previamente cadastrada. Caso não se recorde da senha, deve clicar em "Esqueceu a senha?" e
seguir as instruções que serão enviadas para o e-mail do Responsável Financeiro;

4. Ao acessar o “Portal Educacional”, clicar em “REMATRÍCULA” no topo da tela, e seguir os passos de 1 a 5;
5. Após ler o contrato, e estando de acordo, clique em Li e aceito os termos do contrato. Imprima o contrato e o boleto

referente a primeira parcela. As demais parcelas estarão disponíveis neste portal, clicando na opção “Financeiro”.
Atenção!

a. A efe�vação da rematrícula está condicionada ao pagamento da primeira parcela;
b. Não é necessário entregar cópia do Requerimento e do Contrato na Secretaria/Tesouraria. O responsável

deverá guardar estes documentos para arquivo pessoal;
c. No caso de alteração do Responsável Financeiro, a rematrícula deverá ser realizada presencialmente na

Secretaria/Tesouraria do colégio;
d. Informe à Secretaria/Tesouraria qualquer alteração nas informações cadastrais, principalmente e-mail e

telefones de contato;
e. A ficha de “Instruções e Recomendações da Enfermaria” estará disponível para preenchimento no Portal

Pedagógico (Pais e Alunos), no site: www.domboscopira.com.br no período de 01/02/2021 a 15/02/2021.
f. Para ver mais detalhes, acesse o manual completo de instruções para a rematrícula em:

www.domboscopira.com.br/rematricula

2. Alunos novos (Presencial)
Pais e/ou Responsáveis:

1. Agendar entrevista com a Coordenação Pedagógica, pelo telefone da secretaria na unidade pretendida. Na entrevista
comparecer: um dos responsáveis legais pelo estudante e o estudante, apresentar o bole�m escolar atualizado.

2. Após a entrevista e a matrícula autorizada pela Coordenação:
2.1 Preencher o cadastro enviado pela secretaria, e encaminhar no e-mail com os documentos dos responsáveis e do estudante 

necessários para a efe�vação da matrícula:

Estudante:
� 1 cópia simples da Cer�dão de Nascimento;
� 1 cópia da carteira de vacinação;
� 1 cópia simples do RG ou R.N.E. (Registro Nacional de Estrangeiro): obrigatório a par�r do 6º Ano do Ensino

Fundamental;
� 1 cópia simples do CPF;
� Declaração de frequência original, com data atualizada;
� Declaração de transferência e Histórico Escolar de transferência originais: obrigatório a par�r do 2º Ano do Ensino

Fundamental (solicitar na escola de origem, após o término do ano le�vo);
� Histórico escolar e Cer�ficado de Conclusão do Ensino Fundamental: obrigatório para aluno do Ensino Médio;
� Declaração dos pagamentos atualizados: original.

Pais e/ou Responsáveis:
� 1 cópia simples do RG ou R.N.E. (Registro Nacional de Estrangeiro) e do CPF (não será aceita a CNH);
� Casados: 1 cópia simples da Cer�dão de Casamento;
� Separados: 1 cópia simples da Cer�dão de casamento com averbação e/ou documento judicial e termo de guarda e

responsabilidade do aluno;
� Falecido: 1 cópia simples do RG, CPF e cer�dão de óbito;
� Comprovante de Endereço.

2.2 O responsável financeiro, para efe�var a matrícula, deverá comparecer na Secretaria/Tesouraria no horário das 7h às 17h
(de segunda a sexta-feira), após ter realizado os itens 1, 2 e 2.1, para assinar:
� Requerimento de Matrícula; e
� Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

No período de 01/02/2021 a 15/02/2021: a ficha de “Instruções e Recomendações da Enfermaria” estará disponível para
preenchimento no Portal Pedagógico (Pais e Alunos), no site: www.domboscopira.com.br

3. Acesso ao Novo Portal Educacional
� O usuário e senha são fornecidos no ato da matrícula.



Obs.:
1. A declaração de frequência será aceita até 17/12/2020, das 7h às 17h, na secretaria. Após esta data

as matrículas serão efetuadas somente com a declaração de transferência ou Histórico Escolar 
original.

2. O Colégio Dom Bosco Piracicaba não aceita matrícula em regime de dependência de disciplinas.

3. Número de alunos por classe

3.1 Garan�a de vaga: O processo de Rematrículas para 2021 acontecerá no período de 14 a 23 de setembro.
Após esse período, as rematrículas (aluno do colégio) e matrículas (alunos novos) estarão sujeitas à
disponibilidade de vagas, mediante lista de espera.

3.2 Abertura de turma: é necessário a�ngir o número mínimo, de acordo com a tabela do item 3 acima;

3.3 Devolução do valor pago: Não a�ngindo o número mínimo de alunos e/ou havendo as condições que 
inviabilizem o funcionamento e manutenção da turma, e/ou indeferimento do requerimento de 
matrícula, será res�tuído 100% do valor pago, até 1 dia antes do início das aulas.

4. Períodos dos cursos

DOM BOSCO CIDADE ALTA DOM BOSCO-ASSUNÇÃO

DOMBOSQUINHO DOMBOSQUINHO
Educação Infan�l Manhã e Tarde Educação Infan�l Tarde
Dom Bosco Plural - “Escola o dia todo”
Consulte a Secretaria/Tesouraria.
Ensino Fund. 1 (1º. ao 5º.
Ano)

Manhã e Tarde Ensino Fund. 1 (1º. ao 5º.
Ano)

Tarde

Ensino Fund. 2 (6º. ao 9º.
Ano)

Manhã Ensino Fund. 2 (6º. ao 9º.
Ano)

Manhã

Ensino Médio              Manhã e Tarde Ensino Médio              Manhã e Tarde
Ensino Médio: horário e dias das aulas do período da tarde
serão divulgados no início do ano le�vo.

Ensino Médio: horário e dias das aulas do período da
tarde serão divulgados no início do ano le�vo.

5. Preços

Educação Infan�l no Dombosquinho - Cidade Alta período da manhã,
haverá desconto a par�r da 2ª. parcela da anuidade.

Ed. Inf. Mín./Máx. E. F. Mín./Máx. E. F. Mín./Máx. E.M. Mín./Máx.
Mini Mat. 10 - 16 1º. Ano 18 - 25 6º. Ano 28 - 36 1ª. Série 35 - 45
Maternal 10 - 16 2º. Ano 20 - 28 7º. Ano 32 - 40 2ª. Série 35 - 45
Infantil 1 12 - 20 3º. Ano 22 - 30 8º. Ano 32 - 40 3ª. Série 35 - 45
Infantil 2 14 - 22 4º. Ano 24 - 32 9º. Ano 32 - 40
Infantil 3 16 - 25 5º. Ano 26 - 34

Curso Ano Anuidade 13 parcelas 12 parcelas

Educação Infantil Mini Maternal,
Maternal

Infantil 1, 2 e 3
10.920,00 840,00 910,00

Ensino Fundamental
1 

1º. 11.076,00 852,00 923,00
2º. 12.714,00 978,00 1.059,50
3º. 13.260,00 1.020,00 1.105,00
4º. 15.717,00 1.209,00 1.309,75
5º. 16.224,00 1.248,00 1.352,00

Ensino Fundamental
2

6º. e 7º. 16.965,00 1.305,00 1.413,75
8º. e 9º. 17.823,00 1.371,00 1.485,25

Ensino Médio 1ª. e 2ª. 18.525,00 1.425,00 1.543,75
3ª. 20.358,00 1.566,00 1.696,50

Valores consultar o colégio.



6. Descontos especiais apenas na 1ª parcela da anuidade, na proposta de 13 parcelas
6.1 Pagamento com boleto bancário

PERCENTUAIS DE DESCONTOS VENCIMENTOS
35% DE DESCONTO (PAGAMENTO ÚNICO) 25/09/2020
30% DE DESCONTO (VALOR DIVIDIDO EM 4X) 25/09/2020 25/10/2020 25/11/2020 15/12/2020
20% DE DESCONTO (VALOR DIVIDIDO EM 3X) 25/10/2020 25/11/2020 15/12/2020
15% DE DESCONTO (VALOR DIVIDIDO EM 2X) 25/11/2020 15/12/2020
10% DE DESCONTO (PAGAMENTO ÚNICO) 15/12/2020

6.2 Pagamento com cartão de crédito
PERCENTUAIS DE DESCONTOS

30% DE DESCONTO (VALOR DIVIDIDO EM 5X) Matriculas e Rematrículas efe�vadas em SETEMBRO
20% DE DESCONTO (VALOR DIVIDIDO EM 4X) Matriculas e Rematrículas efe�vadas em OUTUBRO
15% DE DESCONTO (VALOR DIVIDIDO EM 3X) Matriculas e Rematrículas efe�vadas em NOVEMBRO
10% DE DESCONTO (VALOR DIVIDIDO EM 2X) Matriculas e Rematrículas efe�vadas em DEZEMBRO

6.3 Pagamento único de toda anuidade
Desconto negociado diretamente com o financeiro pelo endereço:marcio.santos@domboscopira.com.br

7. Materiais Didá�cos
7.1 Os alunos do Colégio Salesiano Dom Bosco u�lizam o material didá�co próprio, elaborado por uma

equipe especializada da RSB – Escolas (Rede Salesiana Brasil – Escolas);
7.2 O Material Didá�co da Rede Salesiana deverá ser adquirido diretamente pelos pais e/ou responsáveis na 

forma “on-line”, após a efe�vação da matrícula no endereço: h�p://loja.edebe.com.br;
7.3 Mais informações nas listas de materiais, disponíveis no site do colégio em “Material Escolar”.

8. Informações Gerais
8.1 Início das aulas: 01/02/2021 para todos os alunos;
8.2 Calendário: disponível no site do colégio em “Calendário Acadêmico”;
8.3 Em caso de desistência, o valor eventualmente pago será res�tuído integralmente até o dia 29/01/2021.

Após o início das aulas não haverá res�tuição;
8.4 O uso do uniforme é obrigatório. Detalhes na “Circular de Uniforme”, disponível no site do colégio em

“Material Escolar”;
8.5 O processo de rematrícula e de matrícula estão de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços

Educacionais;
8.6 A matrícula somente será considerada efetuada após o pagamento total da 1ª parcela da anuidade.

9. Contatos

Cidade Alta: 3417-3222 (PABX) Secretaria: 3052-9847     Tesouraria: 3052-9844 Serviço Social:  3052-9809

Assunção: 3437-3877 (PABX) Secretaria: 3052-1211  Tesouraria: 3052-1204 Serviço Social: 3052-1209


