
 
 
Prezada Família, 
 
O ano de 2020 começou com horizontes claros e convidando a desbrava-lo, no entanto 
logo no terceiro mês fomos acometidos e surpreendidos com uma pandemia. O horizonte 
ficou nublado e o convite mudou de tom, as cores se intensificaram e descobrimos o 
quanto somos capazes de superar, descobrir novas habilidades e crescermos em 
sabedoria, paciência, empatia e solidariedade. Hoje, meados do ano, estamos aqui a 
projetar 2021 com a esperança de tempos melhores e horizontes claros com a certeza que 
nos tornamos pessoas diferentes.  
 
Com o sentimento de esperança vamos nos projetar para 2021? 
 
Com gratidão acolhemos a sua escolha em estar conosco na caminhada de formação das 
crianças e jovens. Compreendemos e assumimos a importante parceria junto às famílias, 
na construção de valores e desenvolvimento de habilidades acadêmicas essenciais para o 
enfrentamento dos desafios atuais. Um futuro promissor é gestado com atitudes e ações 
coerentes no presente. 
 
A seguir divulgamos o edital de renovação de matrículas e as informações necessárias 
para a sua realização. 
 
Estamos esperando por vocês! 
 
 
EDITAL DO PROCESSO RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA 2021 
 
A Diretora Executiva do Colégio Arnaldo Unidade Anchieta – Belo Horizonte, Sra. Cléa 
Prado, no uso de suas atribuições, torna público este Edital, em que estão estabelecidos 
os critérios e as condições do Processo de Renovação de Matrícula/2021. O presente 
Edital não contempla o processo de reavaliação e/ou renovação para bolsa de estudo 
filantrópica ano letivo 2021, considerando que esta detém procedimento próprio. 
 
 

1. PASSO A PASSO 
 

Para que a rematrícula do(s) seu(s) filho(s) seja oficialmente efetivada, é necessário o seu 
acesso ao Portal do Aluno/Responsável para atualização cadastral, leitura e assinatura 



eletrônica do contrato e pagamento. O acesso ao Portal é feito por meio do nosso site, no 
endereço www.colegioarnaldo.com.br. Segue, abaixo, o tutorial para realização do 
procedimento: 

1 – Em www.colegioarnaldo.com.br  (no site institucional), selecione a opção Portal dos 
Alunos na página inicial; 

2 – No Portal do Aluno, selecione a unidade 6 - Esdeva – Colégio Arnaldo – Unidade 
Anchieta; 

3 – No campo “usuário”, digite o número do CPF do responsável financeiro; 

4 – Em seu primeiro login, a senha de acesso é a data de seu nascimento, sem barras ( 
/ ), conforme exemplo: ddmmaaaa; 

5 – O sistema solicitará a troca de senha após o primeiro acesso; 

6 – Para iniciar o processo de rematrícula, clique no símbolo de “+” ao lado esquerdo 
do nome de seu filho na tela principal; 

7 – Em seguida, clique no símbolo “+” ao lado esquerdo de Rematrícula e em seguida 
clique em Processo de Rematrícula. No centro da tela clique em iniciar rematrícula. 
Leia as informações relevantes e clique em ok; 

8 – Atualize os contatos do Aluno, Responsável Financeiro e Responsável Educacional, 
sempre marcando a opção “confirmo os dados acima relacionados”. Clique em avançar; 

9 – Selecione a forma de pagamento, cartão de crédito, e o plano de pagamento. 
Clique em avançar e clique em OK 

10 – Confirme o curso, clique em “Eu concordo” e em avançar; 

11 - O contrato será exibido na tela. É necessário aceitar os termos, marcando a opção 
“Eu aceito os termos do contrato” e clicar em avançar;  

12 – Clique na opção para pagamento com o cartão de crédito, selecione o número de 
parcelas e preencha com os dados do cartão. Clique em enviar pagamento. 

13 – No caso de mais de um filho, será necessário realizar o procedimento para cada 
um deles separadamente. 

 
2. PAGAMENTO  

 
O valor da rematrícula poderá ser divido em até 04 (quatro) parcelas, no cartão de crédito, 
desde que a primeira parcela seja paga em setembro de 2020 e o contrato tenha sido 
assinado.  
 

http://www.colegioarnaldo.com.br/


Para a regularização de alguma pendência administrativa ou financeira, pedimos que a 
família entre em contato com a Secretaria do Colégio Arnaldo - Unidade Anchieta, até o dia 
15 de setembro de 2020. 
A pendência financeira superior a 30 dias deverá ser negociada com a empresa Essencial 
através do telefone (31) 3207-1253 e whatsapp (31) 98499-5621. 

Informamos que as famílias adimplentes que realizarem o pagamento 
correspondente à primeira parcela de rematrícula até o dia 15/09/2020, terão o 
desconto para quitá-lo com o mesmo valor integral da parcela de 2020 
correspondente à série que será cursada pelo(a) aluno(a) no ano de 2021, sem o 
reajuste. 

Destacamos que o aluno veterano tem sua vaga garantida até 45 dias após iniciado o 
processo de renovação de matrículas, ou seja, a data de publicação deste edital. Após 
este prazo a vaga ficará disponível para alunos novatos.  

De acordo com a política de descontos implantada em 2019 às famílias que possuem 
desconto comercial terão o percentual reduzido em 1% nas parcelas de 2021 e os alunos 
que ficarem retidos nas séries que cursaram em 2020 perderão todo desconto comercial 
para 2021. Ressaltamos que o desconto comercial não contempla as ações do BÔNUS 
emergencial para o período de pandemia.  

2.1 REAJUSTE 
 

Depois de muito estudo do planejamento financeiro para o ano de 2021, conseguimos fixar 
o reajuste no percentual de 5%. Mais uma vez, reforço que está sendo grande o nosso 
esforço para fazer do Colégio Arnaldo Anchieta a melhor escola para o(a) seu(sua) filho(a), 
sem que isso gere, entretanto, grandes impactos financeiros. 
 

3. DAS VAGAS DISPONÍVEIS 
 

SEGMENTO ANO/SÉRIE 
TURNO 

MANHÃ TARDE 

Ed. Infantil 

Maternal II -- 14 

Maternal III -- 14 

1º Período -- 20 

2º Período -- 25 

E. Fundamental 

1º Ano (A e B)  -- 50 (25 por turma) 

2º Ano (A e B) -- 50 (25 por turma) 

3º Ano (A e B) -- 50 (25 por turma) 

4º Ano -- 35 

5º Ano 30 30 

6º Ano 35 -- 

7º Ano 35 -- 

8º Ano 35 -- 

9º Ano 35 -- 

E. Médio 

1ª Série 35 -- 

2ª Série 35 -- 

3ª Série 25 -- 



 
* Abertura de turma está condicionada ao número mínimo de 15 alunos. 
 
Em casos onde o número de interessados não for suficiente para a composição da turma, 
a família será comunicada até o dia 20 de Janeiro de 2021. 
 

4. ALUNOS BOLSISTAS FILANTRÓPICOS 
 

O presente Edital não contempla o processo de reavaliação e/ou renovação para bolsa de 
estudo filantrópica ano letivo 2021, considerando que este detém Edital próprio divulgado 
pelo serviço social. 

A renovação da matrícula do aluno bolsista está condicionada à sua aprovação para o ano 
subsequente. Renovada a bolsa e sendo o aluno aprovado, o responsável deverá solicitar 
na secretaria o Contrato Educacional e o Termo de Concessão de Bolsa para assinatura 
em até 05 (cinco) dias letivos após o resultado de aprovação do(a) estudante. 

A lista de material escolar e local de venda dos nossos uniformes estará disponível em 
nosso site no dia 1º de dezembro na opção “FIQUE POR DENTRO”. 

 
Belo Horizonte, 01 de setembro de 2020. 

Diretoria Executiva 
Colégio Arnaldo Anchieta 

Telefone 3524-5210 
 
 

 
MAIS INFORMAÇÕES 
Colégio Arnaldo Anchieta 
Rua Vitório Marçola, 360 - Anchieta 
atendimentoanchieta@colegioarnaldo.com.br 
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