SÃO PAULO, 28 DE SETEMBRO DE 2020.

ASSUNTO: RESERVA DE VAGA PARA 2021
ENSINO MÉDIO
Prezados pais, mães e responsáveis,
Agradecemos a confiança por terem seus filhos matriculados no Colégio Santa Maria e por
continuarem a partilhar conosco de um projeto pedagógico pautado na formação de pessoas
competentes não só academicamente, mas também como profissionais e cidadãos que buscam uma
sociedade justa e pacífica para todos.
Informamos que a reserva de vaga para o ano de 2021 será efetivada digitalmente por meio do
Certificado Privado Corporativo (assinatura digital), permitindo mais segurança neste período. O
processo é simples e confiável, porém, é necessária a atenção aos prazos estabelecidos e às
informações para a efetivação da reserva, a fim de garantir a vaga na série e período de seu(sua)
filho(a).
CERTIFICADO PRIVADO CORPORATIVO (ASSINATURA DIGITAL) – O QUE É?
Certificados digitais têm a função de reproduzir a assinatura da pessoa em um documento
eletrônico, de forma segura e veraz, assim como no papel, garantindo a autoria e a validade jurídica
das transações em processos digitais.
Fiquem tranquilos; os certificados corporativos providos pelo Colégio Santa Maria são válidos
apenas para relação entre Colégio e a família e estão em conformidade com todas as políticas da
ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas) e de PKI internacional (Public Key Infrastructure)
dentro do padrão técnico X.509 (Padrão de Certificação).

PASSOS E DATAS PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
PASSO 1: 29 de setembro de 2020
Os responsáveis financeiros que ainda não possuem certificado digital receberão via e-mail (em
nome de Debarry.com.br) um link para criar seu certificado digital e senha, que será utilizado para
assinatura do requerimento de matrícula e outros documentos.
Assista ao tutorial através do link https://youtu.be/kLh9esQEnW8
O contrato para o ano letivo 2021 será por adesão e está disponível no site do Colégio, na aba
Secretaria.
Os responsáveis que já possuírem certificação ICP-Brasil poderão utilizá-la.
Caso não receba o e-mail até a data acima, entre em contato com a Secretaria do Colégio.
Verifique também a caixa “lixo eletrônico / spam” do seu e-mail.

IMPORTANTE: Os responsáveis financeiros que já emitiram o certificado digital em 2019 não
precisam renovar cadastro ou reemitir o certificado – devem utilizar o mesmo certificado.
Quaisquer dúvidas em relação aos certificados devem ser tratadas com a Tesouraria, e-mail
tesouraria@colsantamaria.com.br
Passo 2: entre 30 de setembro e 02 de outubro
Todos os responsáveis financeiros receberão, via e-mail, os documentos relacionados abaixo para
assinar digitalmente:
 Requerimento de matrícula
 Deliberação do CCE 155/17
 Formulário de autorização de uso de imagem
 Pressupostos, regras e procedimentos do Ensino Médio
Pedimos que a validação desses documentos seja realizada em até 05 dias após o recebimento
do e-mail.
Passo 3: a partir de 15 de outubro
O boleto da rematrícula para pagamento em banco estará disponível no site do Colégio - aba Pais
e Alunos - para os responsáveis que assinaram digitalmente TODOS os documentos.
(não enviaremos boleto impresso)
Prazo para pagamento: até 30 de outubro de 2020
Após 30 de outubro, o pagamento da rematrícula somente poderá ser efetuado mediante
disponibilidade de vagas/período.
Para consultar a disponibilidade, envie um e-mail para tesouraria@colsantamaria.com.br
Havendo vaga e após a assinatura de todos os documentos, poderá ser emitido um novo boleto.
VALORES PARA PAGAMENTO DA TAXA DE RESERVA
CURSO

TAXA DE RESERVA 2021

Educação Infantil

R$ 460,00

1º a 5º ano do Ens. Fundamental

R$ 460,00

6º a 9º ano do Ens. Fundamental

R$ 585,00

Ensino Médio – 1ª e 2ª séries (período integral)

R$ 895,00

Ensino Médio – 3ª série

R$ 690,00

Do valor total da anuidade 2021, constante no requerimento de matrícula, será abatido o valor da
taxa de reserva de vaga.

Este ano, excepcionalmente, a taxa de reserva de vaga foi reduzida para atender as necessidades
econômicas geradas pela pandemia.
Parcelas do ano de 2020 em aberto
As parcelas em aberto (não pagas) deverão estar liquidadas até 18/12/2020, pelo valor original
(sem multa ou juros).
Indeferimento de Matrículas 2021
Em 20/12/2020 os pedidos de rematrícula serão automaticamente indeferidos se houver
pendência financeira, independente da taxa de reserva ter sido paga.
Pagamento da anuidade 2021
Para pagamento da anuidade 2021 à vista será concedido um desconto de 2.5% até 15/12/2020.
Após esta data não haverá desconto.
Caso opte pelo pagamento antecipado do saldo da anuidade (anuidade menos reserva),
encaminhe um e-mail para: tesouraria@colsantamaria.com.br

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES À REMATRÍCULA
RG E CPF (para todos os alunos)
Os arquivos do RG e CPF dos(as) alunos(as) deverão ser enviados pela família no formato .pdf
através do e-mail matriculadigital@colsantamaria.com.br até 30 de outubro de 2020, colocando o
nome do(a) aluno(a) no campo assunto.
*imprescindível para alunos que concluirão a 3ª série do EM em 2021
FICHA MÉDICA
A ficha médica dos(as) alunos(as) será enviada por e-mail, em circular específica, posteriormente.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEGURO EDUCACIONAL 2021
O Colégio Santa Maria tem contrato com a ICATU SEGUROS para oferecer o seguro educacional aos
responsáveis financeiros. O responsável não pagará nada pelo seguro.
As informações sobre o seguro estão detalhadas no site do Colégio – aba Secretaria.
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Solicitamos sempre que houver alteração nos dados cadastrais do aluno(a) e/ou dos responsáveis,
seja encaminhado e-mail para santamaria@colsantamaria.com.br informando os novos dados
(telefone, e-mail, endereço residencial, responsável financeiro).

