INFORMATIVO DE REMATRÍCULAS 2019
TABELA DE VALORES MENSALIDADES 2019
CURSO

VALOR

Educação Infantil ao 5º ano
Ens. Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano)
Turno Integrado
Ensino Médio
Técnico em Eletrotécnica e Mecatrônica**
Técnico em Informática**, Logística e Qualidade

667,80
734,01
393,07
854,50
47,57
43,65

**valor do crédito – Obs. Alunos do Programa Jovens técnicos têm desconto de 40% no valor do crédito para 2019.
Obs. Todos os cursos técnicos terão desconto de 20% no valor do crédito para 2019

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:


Para efetuar a rematrícula, todas as mensalidades até novembro de 2018 deverão estar quitadas. Caso haja
pendências, contatar com a Empresa Cobrafix através do fone: 08000253435



O vencimento da 1ª mensalidade será até 18/12/2018 para rematrículas efetuadas antes desta data. Para
rematrículas feitas a partir de 18/12 o prazo de vencimento da 1ª mensalidade será de 48 horas úteis após a
efetivação. O sistema excluirá automaticamente matrículas não pagas até a data do vencimento e será preciso o
responsável RETORNAR à Secretaria para refazer o processo.



A Escola NÃO garante vaga, nem escolha de turmas no caso de rematrículas não realizadas até 10/01/2019.



Pagamentos antecipados até o dia 1º de cada mês terão 2,5% de desconto;



A volta às aulas para todos os alunos será no dia 18/02/2019;



As listas de material escolar estarão à disposição na Cria & Cola Papelaria e Uniformes e no site da Escola www.ulbra.br/sao-lucas a partir de 20/11/2018.



O material didático da Escola da Inteligência (Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental) e o Livro didático
de Língua Inglesa da Editora Richmond (Moderna) para o Ensino Fundamental (exceto 6º ano) poderão ser
adquiridos na Cia & Cola Papelaria e Uniformes, no interior da Escola.



A compra das Apostilas do Sistema Positivo de Ensino e do Programa de Inglês do PES (6º ano) será realizada
exclusivamente através da Loja Virtual do Positivo após o dia 20/11/2018, com as opções boleto bancário ou
cartão de crédito, através do site do Colégio – www.ulbra.br/sao-lucas - clicando no banner do Positivo na tela
inicial ou diretamente no site: www.colegioulbrasaolucas-sapucaiadosul.lojanaescola.com.br . Compras realizadas
até 23/01/2019 terão frete gratuito.



A Cria & Cola Papelaria e Uniformes estará de recesso no período de 22/12/2018 a 09/01/2019. No período de
10/01 a 08/02/2019 atenderá das 13h às 19h e a partir do dia 11/2 no seu horário normal.



No período de 26/12/2018 a 08/02/2019 o horário de atendimento na Secretaria será das 10h às 12h e das 13h às
19h30min de segunda a sexta-feira. A partir de 11/2 atendimento em horário normal a partir das 7h30min.



Os uniformes escolares poderão ser adquiridos nas lojas abaixo:


Cria & Cola Papelaria e Uniformes: No interior da Escola Fone: 3137-3714



Estilo Uniformes: Rua Itália Baierle, 287 – Camboim – Sapucaia do Sul/RS Fone:3452-3852



Sedução Modas: Rua Nossa Senhora da Conceição, 333 sala 3 – Centro – Sapucaia do Sul/RS Fone
3474.8311.

