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Informativo sobre Matrículas

Prezadas famílias!

A Equipe Saber vem agradecer todas as manifestações de apoio e confiança recebidas durante todo esse ano de 
tempos difíceis e distanciamento social, quando trabalho e estudo precisam ser feitos de forma remota e 
emergencial, demandando grande esforço por parte da equipe pedagógica, professores e também das famílias, 
que buscam novas maneiras para equilibrar a rotina doméstica e escolar. Continuaremos focados no 
acompanhamento e mediação das atividades desenvolvidas com os nossos alunos e trabalhando com alegria 
para manter a qualidade de ensino e a tradição que conquistamos nestes 20 anos de trabalho sério e 
comprometido.

Período - 19 de outubro a 18 de dezembro de 2020 para alunos veteranos e novatos.

1. O reajuste das mensalidades para o ano de 2021 ficou com uma média de 4,30%;

2.  Excepcionalmente de  a  será concedido um desconto de  na matrícula ATENÇÃO! 19/10/2020 06/11/2020 30%
para alunos veteranos e novatos. ( janeiro de 2021);

3. Devido a situação do momento faremos matrículas em duas modalidades: e ;on-line presencial
a)  - Poderá ser feita no site da instituição e através do aplicativo da escola com login e senha A matrícula on-line
dos responsáveis (enviaremos posteriormente um informativo mais detalhado);
b)  - Poderá ser efetuada na secretaria da escola de segunda a sexta das 08h às 12h e das Matrícula presencial
13h30 às 17h30. Estas deverão ser agendadas pelo e-mail saberescola@uol.com.br ou pelo aplicativo com 
horário e nome dos responsáveis;

4. Para quem optar pela matrícula presencial, o uso da máscara será obrigatório, obedecendo as medidas de 
segurança;

5. A matrícula é referente ao pagamento da 1ª parcela da anuidade ( janeiro/2021);

6. O vencimento das demais parcelas será dia 10 de cada mês, com início em 10 de fevereiro e término em 10 de 
dezembro de 2021;

7. O contrato deverá ser assinado pelos pais ou responsáveis financeiros. Na ausência destes poderá ser 
assinado pelo responsável pela guarda do aluno em conjunto com o respectivo cônjuge ou companheiro 
corresponsável financeiro;

8. Lembramos que a matrícula só será efetivada com o contrato assinado pelos responsáveis financeiros e a 
quitação da anuidade/2020 com vencimento em 10 de dezembro de 2020;

9. A relação de livros e materiais estará disponível a partir de 14 de dezembro de 2020;
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11. Mensalidades para 2021:

Mensalidades

Casa do Saber

Berçário II

Maternal I

Maternal II

R$ 1.005,00

R$ 860,00

R$ 810,00

Escola Saber

Pré-escolar I

Pré-escolar II

1º Ano - Ensino Fundamental I

2º ao 5º Ano - Ensino Fundamental I

R$ 793,00

R$ 793,00

R$ 793,00

R$ 767,00

Na certeza de continuarmos com a parceria em 2021, agradecemos pela confiança e apoio na realização dos 
nossos projetos, eventos e atividades pedagógicas realizadas em nossa caminhada educativa

Atenciosamente,
Equipe Saber

Avenida Cardoso de Sá, 300 - Vila dos Ingás, Petrolina - PE  56.302-110 | 87 3861-3718 | contato@escolasaber.com.br  
Escola Saber - Educação Infantil e Ensino Fundamental

/escolasaberoficial @escolasaberoficial

10. O fardamento permanece sendo vendido pela loja situada na Rua Joaquim Nabuco, 477-D – USEFORME, 
Centro, Petrolina-PE. Telefone: (87) 3861-8677;

Fardamento
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