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Rede Verbita de Educação 

Matrícula e rematrícula 2021 /2022 

  

 

 

Prezada Família, 

 

Sentimo-nos muito prestigiados com a sua escolha de estar conosco em nossa missão de formar crianças 

e jovens, ao mesmo tempo em que enfatizamos a importância da parceria família/escola na construção de 

valores e no desenvolvimento de habilidades acadêmicas, imprescindíveis ao enfrentamento dos desafios 

atuais e daqueles que virão ao longo da vida – afinal, um futuro promissor se constrói com atitudes e ações 

sólidas no presente. Parafraseando Vincent Van Gogh, “sonhamos a nossa pintura e, ao acordar, pintamos 

o nosso sonho”. 

Vamos nos projetar para 2022?  

Preparamos o Edital em anexo com todas os informes necessários à participação no nosso processo 

seletivo, que engloba três etapas distintas: a sondagem de conhecimentos acadêmicos do candidato, as 

informações às famílias que chegam e, por fim, a efetivação da matrícula. 

Aos pais – parceiros em nossa tarefa de educar agradecemos pela confiança depositada nas escolas da 

Rede Verbita de Educação. Só assim podemos cumprir com êxito o propósito de sermos agentes de cultivo 

das ‘sementes do futuro’: nossas crianças e jovens de hoje. 

 

Rede Verbita de Educação 

Divisão de Educação Básica 
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EDITAL DE MATRÍCULA E REMATRÍCULA 2021/2022 

A Associação Propagadora Esdeva, por meio da Rede Verbita de Educação, e nos termos de seus 

normativos, tornam público este Edital, em que estão estabelecidos os critérios e as condições do processo 

de admissão de novos alunos, bem como a renovação de matrículas de veteranos para o ano letivo de 2022.  

 

CAPÍTULO I – DA MATRÍCULA DE ALUNOS VETERANOS (REMATRÍCULA) 

Art. 1º: Para que a rematrícula dos estudantes seja oficialmente efetivada e deferida, é necessário que 

os interessados façam a correspondente atualização cadastral, disponível no Portal do Aluno/Responsável, 

bem como, a leitura e assinatura eletrônica do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, com 

respectiva compensação do pagamento. O acesso ao Portal é feito por meio do nosso site, no endereço 

www.sagradocoracaodemariapm.com.br.  

 

Art. 2º: Os passos para formalização do procedimento de rematrícula estão no Apêndice 1.  

 

CAPÍTULO II - DOS REQUISITOS PARA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

Art. 3º: São requisitos imprescindíveis e obrigatórios para análise e deferimento da rematrícula: 

 

I. Estar em situação regular quanto aos requisitos acadêmicos e educacionais, em conformidade 

com a legislação vigente e de acordo com os normativos internos, inclusive disciplinares, 

próprios da Rede Verbita de Educação. 

II. Estar adimplente com o pagamento da anuidade de 2021, em todas as suas parcelas. Em caso 

de pendência financeira, esta deverá ser resolvida com quitação integral dos débitos anteriores, 

caso existentes. 

III. O pagamento da 1ª parcela da anuidade, relativa ao ano de 2022, por meio de compensação 

bancária. 

IV. Em caso de substituição do contratante, o interessado deverá, previamente, entrar em contato 

com a Secretaria Escolar da unidade. A troca será feita mediante requisição do novo contratante, 

com entrega de toda a documentação pertinente (cópia de identidade, CPF, comprovante de 

endereço, etc.). A mudança não poderá ser retroativa. 

http://www.sagradocoracaodemariapm.com.br/
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V. O processamento digital da formalidade de contratação dos serviços educacionais não efetiva a 

matrícula. O deferimento somente ocorrerá, mediante o cumprimento de todos os termos deste 

Edital, especialmente quanto à regularidade educacional e financeira. 

VI. Para os alunos em recuperação escolar, o procedimento é o mesmo dos regularmente 

aprovados. Caso o estudante não consiga a necessária aprovação em 2021, a própria Secretaria 

Escolar, no início do período letivo seguinte, fará o ajuste e enquadramento à real condição do 

aluno. Os eventuais efeitos financeiros, para mais ou para menos, serão acertados no boleto do 

mês de fevereiro de 2022. 

VII. A troca de turno deverá ser solicitada pelo interessado, previa e formalmente, junto à Secretaria 

Escolar, desde que haja disponibilidade de vaga. No caso, a análise e deferimento dos pedidos 

de mudança se darão por ordem de solicitação. 

VIII. A abertura de nova turma para série/ano estará condicionada ao número mínimo de 15 alunos. 

Em caso do número de interessados não ser suficiente para composição da turma, os 

interessados serão comunicados até o dia 20 de janeiro de 2022. 

IX. A vaga para alunos veteranos ficará assegurada por 45 dias, a contar da data de publicação 

deste Edital. Passado este prazo, sem o efetivo requerimento de matrícula, a vaga ficará à 

disposição para os alunos novatos ou demais interessados. 

Parágrafo Único: A matrícula de alunos inadimplentes será indeferida de plano, com a consequente 

perda de vaga. As questões pendentes devem ser tratadas diretamente com o escritório de negociação. 

A empresa de cobrança terceirizada responsável pela cobrança após 30 dias de vencimento do boleto é 

a Barcelos Advogados Associados, Telefones - 08002540033, 31-99457-0744 (WhatsApp) / e-mail - 

educacional.cob@grupobarcelos.com.br. Após a quitação do débito, incluindo correções e multas, o 

processo de rematrícula poderá ser retomado. 

 

CAPÍTULO III - DOS VALORES 

Art. 4º: Destinado, principalmente, aos alunos veteranos, que confirmarem, por meio da primeira parcela 

de rematrícula o vínculo contratual ao período letivo seguinte, de acordo com as regras definidas neste 

edital.  

mailto:educacional.cob@grupobarcelos.com.br


 
 

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº. 1.264 de 25/06/1962, Lei Estadual nº 13.252 de 21/07/1999 e Lei 
Municipal nº. 8.329 de 26/03/2002 – Registro Conselho Nacional de Assistência Social sob o nº. 117.490/52-10 

Rua dos Timbiras, 519 – Bairro Funcionários – CEP: 30.140-060 – Belo Horizonte – MG 
Telefone: (31) 3226-4120 Fax: 3226-8230 – e-mail: svdesdeva@svdesdeva.com.br 

 

I. É garantida a rematrícula com o valor de 2021, ou seja, sem o reajuste para 2022, aos veteranos 

que estiverem adimplentes.  

II. Havendo atraso de quaisquer das parcelas mensais relativas ao ano letivo corrente, vencíveis 

posteriormente à rematrícula, o desconto deverá ser ressarcido pelo beneficiário na primeira parcela 

a ser quitada subsequentemente;  

III. Este benefício poderá ser estendido, promocionalmente, também aos alunos novatos, que 

porventura efetivarem sua reserva de matrícula até o dia 15 de dezembro de 2021; 

IV. O valor da rematrícula poderá ser divido em até 4 (quatro) parcelas no cartão de crédito, desde que 

a primeira parcela seja paga conforme as datas abaixo, e o contrato tenha sido, devidamente,  

assinado.  

       1ª parcela: 24 de setembro 

       2ª parcela: 5 de outubro 

       3ª parcela: 5 de novembro 

       4ª parcela: 6 de dezembro 

TABELA DE PREÇOS 2021 – REFERÊNCIA PARA A 1ª PARCELA DA REMATRÍCULA (INCISO I) 

Curso Série Valor 

Berçário Berçário  R$     604,50  

Educação Infantil Maternal I  R$     799,00  

Educação Infantil Maternal II e III  R$     785,00  

Educação Infantil 1º e 2º Período  R$     785,00  

Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º ao 5º ano  R$     830,00  

Ensino Fundamental Anos Finais 6º ano 9º ano  R$     957,00  

Ensino Médio 1ª série e 2ª série  R$  1.242,00  

Ensino Médio 3ª série  R$  1.242,00  

Período Integral 1 dia Integral   R$     600,00  
 

V. Os valores da anuidade 2022 seguem no Anexo 1.  

VI. Ressaltamos que o aluno veterano tem sua vaga garantida até 45 dias após o início do processo 

de renovação de matrículas, ou seja, a data de publicação deste Edital. Após esse prazo, a vaga 

ficará disponível para alunos novatos.  
 

CAPÍTULO IV - DA MATRÍCULA DE ALUNOS NOVATOS 

 

Art. 5º: A inscrição para a matrícula de novos alunos deve seguir as orientações do presente Edital 

bem como, a leitura e assinatura eletrônica do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, com a 
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respectiva compensação do pagamento. O acesso à landing page é feito por meio do nosso sítio na 

Internet, no endereço www.sagradocoracaodemariapm.com.br. 

 

Art. 6º: As etapas de formalização do procedimento de matrícula são dadas pelos passos a seguir 

definidos.  

 

I. Realizar inscrição para o processo de admissão de novos alunos no site da unidade mantida pela 

Rede Verbita de Educação a partir do dia 10 de setembro de 2021;  

II. O responsável pelo candidato com necessidades educacionais especificas que necessite de 

adequação para o momento da sondagem/conhecimento da família deverá informar essa conduta 

no ato da inscrição;  

III. Realizada a inscrição, a equipe de atendimento fará o contato com a família para agendamento 

da sondagem com o candidato e a visitação à unidade educacional, que estará condicionada à 

autorização do município diante dos protocolos frente à pandemia do Covid-19.  

IV. A família que for presencialmente a escola deverá seguir os protocolos vigentes de saúde sanitária 

elaborados pela unidade e validados pela AMECI - Associação Mineira de Epidemiologia e 

Controle de Infecções. 

 

Art. 7º: Candidatos para a Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Finais e Ensino 

Médio, por meio de seus pais ou responsáveis, participarão de uma reunião individual com a equipe 

pedagógica para o processo de entrevista e sondagem, de acordo com as seguintes premissas: 

 ´ 

I. O agendamento para pais ou responsáveis será realizado pela equipe de atendimento após a 

inscrição no site. 

II.  Para os candidatos da Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Finais e Ensino 

Médio, a entrevista com a família será realizada com os pais ou responsáveis legais, 

acompanhados do aluno. 

 

http://www.sagradocoracaodemariapm.com.br/
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III. A entrevista com a família será realizada pela plataforma digital Google Meet. O Colégio enviará 

o link para acesso e instruções de participação por meio do e-mail cadastrado no formulário de 

inscrição. Não haverá entrevistas presenciais devido aos protocolos sanitários da Covid-19;  

IV. Para todas as séries, recomendamos a pontualidade das famílias na entrevista, cuja tolerância 

de atraso será de 5 minutos. Após este prazo, será necessário novo agendamento. Alertamos 

que um novo agendamento é condicionado às agendas das equipes pedagógicas, responsável 

pelo atendimento personalizado de todos os candidatos.  

 

Art. 8º: Documentação necessários na inscrição para entrevista e sondagem: 
 

I. Certidão de nascimento. 

II. Boletim ou declaração de escolaridade atualizados. 

III. Cópia do Relatório de desenvolvimento (Educação Infantil). 

IV. Os documentos deverão estar digitalizados ou em cópia digital para entrevista. 

§1º: O e-mail para envio da documentação deverá ter o seguinte Título no campo ’ASSUNTO’: 

Documentos do(a) candidato(a) (nome completo do aluno) para a (citar a série) em 2022. Exemplo: 

Documentos da candidata Amanda XXXXXXXXX (nome completo) para o 5º. ano em 2022. 

 

§2º: Endereços de e-mail de acordo com os segmentos: 
 

 Candidatos para Berçário e Ed. Infantil (berçário, maternais I, II e III e 1º e 2º períodos) 

Coordenadora  Cássia Duartecoordei@sagradocoracaodemariapm.com.br 

 

 

 Candidatos para o Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º. ao 5º. Ano)  

 Coordenadora Cássia Duarte coordef1@sagradocoracaodemariapm.com.br 

 

 

 Candidatos para o Ensino Fundamental Anos Finais (6º. ao 9º. Ano)  

Coordenadora Cristiane Oliveira  coordef2@sagradocoracaodemariapm.com.br 

 

 Candidatos para o Ensino Médio  

Coordenadora Cristiane Oliveira  coordem@sagradocoracaodemariapm.com.br 

 

 
 

 

 

mailto:coordei@sagradocoracaodemariapm.com.br
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Art. 9º:  Depois da divulgação do resultado, a vaga para os novos alunos será garantida por um prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis, ou enquanto existirem vagas. Os interessados deverão procurar a escola 

tanto via on-line ou presencial (com horário previamente marcado), de posse dos seguintes 

documentos: 

I. Cópia da certidão de nascimento; 

II. Uma foto 3 X 4 do aluno; 

III. Cópia do comprovante de endereço; 

IV. Declaração de transferência;  

V. Histórico escolar (se já estiver disponível); 

VI. Registro do percurso escolar (Educação Infantil); 

VII. Cópia do cartão de vacina (Educação Infantil); 

VIII. Cópia da carteira de Identidade e CPF do responsável financeiro; 

IX. Cópia do CPF do aluno;  

X. No caso de envio dos documentos por e-mail, estes deverão estar em PDF devidamente 

escaneado em alta resolução. 

XI. E-mail para envio dos documentos: secretaria@sagradocoracaodemariapm.com.br 

 

Art. 10º: Em conformidade com a legislação vigente e com o Regimento Interno das unidades da Rede 

Verbita de Educação, o Colégio Sagrado Coração de Maria considera a seguinte faixa etária para o 

processamento das matrículas: 

I. Educação Infantil Berçário (4 meses até 1 ano – a criança deverá estar andando) 

II. Educação Infantil Maternal I (1 ano – crianças nascidas até 31/03/2021).  

III. Educação Infantil: Maternal II (2 anos – crianças nascidas até 31/03/2020). 

IV. Educação Infantil: Maternal III (3 anos – crianças nascidas até 31/03/2019). 

V. Educação Infantil: 1º Período (4 anos – crianças nascidas até 31/03/2018). 

VI. Educação Infantil: 2º Período (5 anos – crianças nascidas até 31/03/2017).  

VII. Ensino Fundamental: 1º Ano (6 anos – crianças nascidas até 31/03/2016). 

VIII. As crianças candidatas ao Maternal I já devem estar andando no início das aulas do ano letivo 

de 2022. 

IX. Não serão aceitos alunos fora da faixa da idade com duas reprovações.  

X. Outras situações especiais serão submetidas à Comissão Pedagógica Avaliadora ainda na fase 

de inscrição. 
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CAPÍTULO V - DAS VAGAS DISPONÍVEIS 

Art. 11º: Para o processo de matrículas ao período letivo de 2022 estão disponíveis as vagas apresentadas 

no quadro abaixo: 

 

Segmento Série Turno Capacidade 

Educação Infantil 

Berçário Manhã e tarde 7h30 às 17h30 10 

Maternal I Tarde 12 

Maternal II Tarde 16 

Maternal III Tarde 16 

1º Período Tarde 20 

2º Período Tarde 25 

E. F. Anos Iniciais 

1º ano Tarde 30 

2º ano Tarde 30 

3º ano Tarde 30 

4º ano Tarde 30 

5º ano Tarde 30 

E. F. Anos Finais 

6º ano Manhã 35 

7º ano Manhã 35 

8º ano Manhã 35 

9º ano Manhã 35 

Ensino Médio 

1ª série Manhã/ Retorno tarde 35 

2ª série Manhã/ Retorno tarde 35 

3ª série Manhã/ Retorno tarde 35 

 
 

Parágrafo Único: A abertura de turma está condicionada ao número mínimo de 15 alunos, exceto maternal 

I. Em casos nos quais o número de interessados não for suficiente para a composição da turma, a família 

será comunicada até o dia 20 de janeiro de 2022. 

 
CAPÍTULO VI - DOS PARCEIROS 

 

Art. 12º: A Rede Verbita de Educação adota materiais e ferramentas educacionais especificas, que formam 

o conjunto indivisível de serviços, que compreendem simulados, livros impressos e digitais, acesso 

à plataforma digital com senha individual, intransferível e de acordo com a vigência da matricula. 

 

Art. 13º: Para proporcionar esses serviços a Rede Verbita atua com os seguintes parceiros no 

desenvolvimento didático-pedagógico. 
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I. The International School of English, no Programa de Educação Bilíngue para a Educação 

Infantil (maternal III ao 2º período) e Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ano ao 5º ano) 

II. Sistema Poliedro para o Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e 

Ensino Médio. 

III. “Redação Nota 1000” (do 8º ano à 3ª série do EM).  

O valor do material encontra-se na Secretaria de cada unidade escolar da REDE VERBITA DE 

EDUCAÇÃO. 

 
CAPÍTULO VII -  ALUNOS BOLSISTAS FILANTRÓPICOS 
 
Art. 14º: O presente Edital não contempla o processo de reavaliação e/ou renovação de Bolsa Filantrópica 

– ano letivo 2022, considerando que este detém Edital próprio divulgado pelo serviço social.  

Parágrafo Único: A renovação da matrícula do aluno bolsista está condicionada à sua aprovação para o 

ano subsequente. Renovada a bolsa, e sendo o aluno aprovado, o responsável deverá solicitar na Secretaria 

o Contrato Educacional e o Termo de Concessão de Bolsa para assinatura em até 5 (cinco) dias letivos após 

o resultado de aprovação do (a) estudante.                               

 

CAPÍTULO VIII - OBSERVAÇÕES 

I. Caso as informações declaradas na inscrição não forem comprovadas no ato da matrícula, por 

meio da apresentação de documentos, a matrícula não poderá ser efetivada. 

II. A partir do 3º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais até o Ensino Médio, a análise de boletim 

será um dos critérios para a aprovação dos candidatos.  

III. Para as crianças da Educação Infantil, deverá ser apresentado o relatório de desenvolvimento 

do ano anterior da instituição de origem. 

IV.  Durante o período de pandemia solicitamos que conheçam a escola pelo site com o tour virtual, 

onde poderão visualizar todas as dependências do colégio. 

 
 
 

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2021. 

 

_________________________         _______________________          _________________________ 

         Padre João Czujak                                                    Cléa Prado                                                     Jairo Silva 
             Tesoureiro                                             Diretora de Ensino da Rede Verbita                         Diretor Executivo                               
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ANEXO I 

 

TABELA DE PREÇOS 2022 
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APÊNDICE 1  

 

I. Em www.sagradocoracaodemariapm.com.br, selecione a opção Portal dos Alunos na página 

inicial; 

 

 

 

II. No Portal do Aluno, selecione a unidade 15 - Esdeva – Colégio Sagrado Coração de Maria; 

III. No campo Usuário, digite o número do CPF do responsável financeiro;  

IV. Em seu primeiro login, a senha de acesso é a data de seu nascimento, sem barras ( / ), conforme 

exemplo: ddmmaaaa;  

V. O sistema solicitará a troca de senha após o primeiro acesso;  

 

 

http://www.sagradocoracaodemariapm.com.br/
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VI. Para iniciar o processo de rematrícula, clique, na tela principal, no símbolo “+”, no lado esquerdo 

do nome do aluno; 

 

 

 

VII. Em seguida, clique no símbolo “+”, no lado esquerdo de Rematrícula e, em seguida, clique em 

Processo de Rematrícula. No centro da tela, clique em Iniciar Rematrícula. Leia as informações 

relevantes e clique em OK;  
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VIII. Atualize os contatos do aluno, do responsável financeiro e do responsável educacional, sempre 

marcando a opção “confirmo os dados acima relacionados”. Clique em Avançar; 

 

 

 

IX. Selecione a forma de pagamento, o cartão de crédito e o plano de pagamento. Clique em 

Avançar e, na sequência, em OK;  

X. Confirme o curso, clique em “Eu concordo” e em Avançar;  

XI. O contrato será exibido na tela. É necessário aceitar os termos, marcando a opção “Eu aceito os 

termos do contrato”, e clicar em Avançar;  
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XII. Clique na opção para pagamento com cartão de crédito, selecione o número de parcelas e 

preencha com os dados do cartão. Clique em Enviar Pagamento;  
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XIII. No caso de mais de um filho, será necessário realizar o procedimento para cada um deles, 

separadamente. 
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XIV. Caso exista a necessidade de alteração de turno ou de dados cadastrais não disponíveis para 

edição gentileza entrar em contato com a secretaria do colégio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


