INFORMATIVO – MATRÍCULA E REMATRÍCULA ON-LINE
2022
São Paulo, 06 de Outubro de 2021.
Srs. Pais e/ou Responsáveis:
Agradecemos todos os pais, responsáveis e alunos pela confiança depositada no Colégio Futuro,
neste ano de 2021. Esperamos que, apesar das dificuldades enfrentadas por todos, tenha sido um
ano de muita reflexão, união e prosperidade.
Aproveitamos para informar que a Campanha de Matrícula e Rematrícula, para 2022, será iniciada no
dia 06/10/2021!
Esclarecemos que tanto a Matrícula, quanto a REMATRÍCULA, para o ano letivo de 2022 será ONLINE. Desta forma, pedimos que você leia atentamente as regras abaixo para rematrícula, com
condições especiais se for realizada até o dia 19/10/2021.
Confirmando a rematrícula de seu filho até dia 19/10/2021, você garantirá:
• Seguro de Acidentes Pessoais Escolar GRATUITO, com Assistência 24 Horas!
• Participação no sorteio de 01 (uma) mensalidade grátis, para o mês de março de 2022 – o sorteio
será realizado entre todos os alunos matriculados e rematriculados durante o mês de Outubro/2021!
• Participação no sorteio de 01 (uma) caixinha de som, 01 (um) fone de ouvido OU 01 (um) pop-it – o
Aluno sorteado poderá escolher o brinde de sua preferência!
• Participação no sorteio de um Dia de Beleza, com direito a escova de cabelo, pé e mão – o Aluno
sorteado indicará a pessoa que será contemplada!
E COMO FAZER A SUA MATRÍCULA REMATRICULA ON-LINE?
Abaixo transcrevemos o passo-a-passo para que você possa dar andamento na rematrícula on-line de
seu filho:
1. Acesse o site do Colégio Futuro (www.colegiofuturo.com.br), clique em “Alunos” e selecione
“Matrícula e Rematrícula On-line”;
2. Após a leitura das orientações, você deverá clicar em “Li e concordo” e, após, clicar em “Próximo”;
3. No caso de rematrícula, digite o CPF do RESPONSÁVEL FINANCEIRO, na sequência, a senha
provisória informada pelo Clip Escola; selecione o aluno a ser rematriculado;
4. Em se tratando de aluno novo selecionar o ano de interesse e fazer as atualizações necessárias nos
dados pessoais e endereço do Aluno;
5. Você também deverá atualizar/preencher os dados pessoais e endereço dos responsáveis pelo
contrato;
6. Anexar documentos atualizados (necessário, porém não obrigatório);
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b. Certidão de Nascimento
c. RG/CPF do Aluno
d. RG/CPF do Responsável
e. Comprovante de Residência Atualizado
f. Carteira de Vacinação Atualizada
g. Comprovante de Vacinação COVID-19
h. Atestado Médico para a prática de atividade física
i. Declaração de transferência ou escolaridade (para novos alunos)
7. Confirme os dados e pronto! A reserva de vaga do seu filho está finalizada!

Próximos passos:
1. Você receberá um e-mail de confirmação da matrícula/rematrícula e, posteriormente, o boleto
bancário para pagamento da parcela 01/09, do material didático, com vencimento para o dia
19/10/2021. As demais parcelas vencerão nos meses de fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto,
setembro e outubro de 2022, com pagamento realizado sempre através de boleto bancário.
2. Caso os documentos necessários não sejam anexados no sistema, no ato da matrícula /
rematrícula, você deverá enviar por e-mail, ou entregar cópia física, do comprovante de residência
atualizado dos responsáveis contratuais e, também, da carteirinha de vacinação de seu filho
(inclusive COVID-19, se o caso), lembrando que a entrega destes documentos é obrigatória para
todos os alunos.
Também estaremos disponíveis através do whatsapp: (11) 99633.3008 e (11) 98354.0405.
OBSERVAÇÕES:
1. Rematrícula autorizada, apenas, para alunos com estejam em dia com as despesas escolares.
2. A confirmação de matrícula ocorre, apenas, com o pagamento da mensalidade de janeiro de 2022.
3. Os sorteios serão realizados na ordem acima (mensalidade, brinde e Dia de Beleza), não sendo
permitida a participação de filhos de funcionários.
4. A contratação de prestação de serviços em período adicional (integral ou semi-integral) e,
também, do Seguro de Acidentes Pessoais Escolar, deverão ser realizados através do e-mail
financeiro.colegiofuturo@gmail.com.
Contamos com você em 2022!
COLÉGIO FUTURO.

Observação importante: A rematrícula apenas estará liberada para alunos que não tenham
pendências financeiras.
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