São Paulo, 22 de outubro de 2021
C1L/22
Prezados Senhores Pais e Responsáveis
É fundamental nos organizarmos para o próximo ano, como forma de garantir uma continuidade bem estruturada
e segura aos alunos. Seguimos fortes no compromisso de oferecer uma educação séria e de qualidade. Estamos
convictos de que promovemos informação e formação diferenciadas a nossos alunos e, certamente, a parceria entre as
famílias e a escola foi e continuará sendo indispensável para o crescimento de todos.
As informações contidas neste documento dizem respeito às matrículas para o Curso Brasileiro mantido pela
Fundação Liceu Pasteur.
Agradecemos a sua confiança e temos a satisfação de iniciar o processo de Rematrículas.

MATRÍCULAS PARA 2022
Neste ano, em função da pandemia da COVID-19, as matrículas para o ano letivo de 2022 poderão ser feitas
remotamente a partir do dia 22 de outubro de 2021. Todos os atuais alunos têm Reserva de Matrícula garantida até o
dia 10/12/2021.
O ano letivo de 2022 será iniciado no dia 31 de janeiro (segunda-feira).
No início do ano letivo, será fornecido o Calendário Escolar de 2022, no qual aparece a previsão das suas datas
mais importantes. Para facilitar às famílias sua programação de férias, indicamos desde já também o último dia letivo
do 1º semestre, que será 29/06/2022, bem como o início do 2º semestre e o encerramento do ano letivo, respectivamente
nos dias 01/08/2022 e 09/12/2022. Informamos também que não haverá aulas no Carnaval, nos dias 28 de fevereiro, 1º
e 2 de março.
As aulas dos Ensinos Fundamental II (6º ao 9º Ano) e Médio na parte da manhã começarão às 7h15 e terminarão
às 12h35. As aulas na parte da tarde do Ensino Médio começarão às 13h35. Recomendamos que os alunos cheguem à
escola pelo menos cinco minutos antes do início da primeira aula de forma a ter tempo para se dirigirem às respectivas
salas antes do início da aula.

Observações importantes:
1-

O processo de rematrícula deve ser todo feito no sistema Webclasses. O responsável poderá consultar e atualizar
as informações cadastrais, ler os documentos informativos e efetuar a Matrícula.

2-

Para a matrícula de novos alunos, haverá uma orientação especial em relação à documentação a ser apresentada.

3-

Para matrículas feitas a partir do dia 11/12/2021, a disponibilidade de vagas estará sujeita ao número de alunos
matriculados em cada classe, e as vagas serão preenchidas de acordo com a ordem da efetivação de cada
matrícula.

4-

Caso haja alguma dificuldade no processo de matrícula, os serviços do Liceu estarão a seu dispor para outros
esclarecimentos de que necessitem, salvo durante o recesso de fim de ano, entre os dias 21/12/2021 e
06/01/2022.

5-

Para efetuar a matrícula, é necessário não ter nenhuma mensalidade em atraso.

6-

O pagamento da parcela de cada mês deve ser feito até o dia 5, em agência de qualquer banco do sistema de
compensação.

7-

Lembramos que, de acordo com as normas do Banco Central, quem tiver feito a adesão ao sistema de Débito
Direto Autorizado (DDA) recebe automaticamente todos os boletos emitidos em seu nome no formato
eletrônico, no banco em que fez a adesão ao DDA.

Valores das Anuidades Escolares em 2022
A Tabela 1 a seguir apresenta o valor das anuidades de cada uma das modalidades de curso oferecidas pela ESCOLA
para 2022. Os valores indicados na Tabela 2 correspondem à divisão da anuidade em 12 parcelas iguais para todas as
opções de curso, a serem pagas de janeiro de 2022 a dezembro de 2022, até o dia 5 de cada mês, em agência de
qualquer banco do sistema de compensação. A inscrição na modalidade Integral no Ensino Fundamental deve ser feita
no ato da matrícula, ou na transição do 1º para o 2º semestre, não podendo ser feita no meio dos semestres.
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Tabela 1: Valores
das anuidades

3º ao 5º Ano do
6º ao 9º Ano do
Ensino Fundamental Ensino Fundamental

Período Regular

R$ 31.987,56

Período Integral
Opção 3 dias

R$ 40.623,72

Ensino Médio

R$ 39.338,16

R$ 42.437,88
R$ 49.960,20

Período Integral
Opção 5 dias

R$ 45.743,16

Tabela 2: Valores
3º ao 5º Ano do
6º ao 9º Ano do
das 12 mensalidades Ensino Fundamental Ensino Fundamental
Período Regular

R$ 2.665,63

Período Integral
Opção 3 dias

R$ 3.385,31

Ensino Médio

R$ 3.278,18

R$ 3.536,49
R$ 4.163,35

Período Integral
Opção 5 dias

R$ 3.811,93

Caso haja um impedimento de aulas e/ou atividades presenciais em função da pandemia da COVID-19, estas serão
substituídas por aulas e atividades on-line enquanto durar esse impedimento.
A programação das necessidades e despesas respectivas, de que se originam as mensalidades acima, deriva de
prioridades voltadas, como sempre, para a qualidade do ensino ministrado na Instituição.

Material Escolar
Conforme prevê o Contrato de Matrícula para o Ano Letivo de 2022, todos os alunos deverão adquirir o
conteúdo pedagógico do Sistema Anglo de Ensino por meio do portal do Livro Fácil, cujo link de acesso será
informado brevemente. Os responsáveis receberão as devidas orientações após a conclusão dos procedimentos de
matrícula. Os fretes serão gratuitos para compras efetuadas até o dia 31 de dezembro de 2021.

Culinária Francesa e outras Atividades Complementares Facultativas
Os alunos do 5º ao 9º Ano poderão ter aulas de Culinária Francesa na Oficina MiniChef. Os alunos do Ensino Regular
deverão pagar um valor adicional mensal de R$150,00 para participar da Culinária Francesa, independentemente de
estar ou não fazendo outras Atividades Complementares Facultativas. Esse valor será adicionado aos boletos a partir do
mês de março de 2022.
Além da Culinária Francesa, o Liceu Pasteur organiza uma série de atividades complementares facultativas. Cada aluno
poderá fazer uma dessas atividades fora do horário regular das aulas sem custo adicional. A partir da segunda será
cobrada uma taxa mensal de R$150,00 para cada atividade complementar facultativa adicional em que ele estiver
inscrito. Esse valor será adicionado aos boletos a partir do mês de março de 2022. Para os alunos matriculados em
Período Integral, o cálculo dessa taxa só levará em consideração o número de atividades em que o aluno estiver inscrito
fora do horário do Período Integral.
Em fevereiro, a Coordenação informará as atividades disponíveis para cada faixa etária e os respectivos horários, e
como serão efetuadas as inscrições. Caso o número de alunos inscritos em uma atividade supere o número total de
vagas disponíveis, a prioridade para o preenchimento das vagas será dada para os alunos cuja matrícula no ano
letivo de 2022 tiver sido feita antes, e não na ordem da inscrição nas atividades.

Nesta oportunidade, reiteramos a V. Sª nosso elevado apreço.

Cordialmente,

Cláudio Kassab
Diretor Geral da Fundação Liceu Pasteur
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