
 

 

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2021. 

Prezados pais, mães ou responsáveis,   

Saudações! 

Estamos caminhando para a etapa final do nosso ano letivo, que foi marcado por grandes desafios, 
ainda em decorrência da pandemia da Covid-19, tais como o ensino remoto, o retorno às atividades 
presenciais, as “bolhas”, protocolos rígidos, enfim, uma série de adaptações geradas pelo contexto 
que a sociedade, infelizmente, atravessa.  

Frente a esse panorama por demais complexo, agradecemos a Deus a oportunidade de poder 
continuar oferecendo uma educação inovadora e de excelência, centrada na formação integral dos 
alunos, preparando-os, consequentemente, como indivíduos e cidadãos capazes de transformar a 
realidade na qual estão inseridos.  Agradecemos também a vocês, pais, mães ou responsáveis, a 
confiança depositada em nosso trabalho e a parceria de sempre. 

Informamos que iniciamos o período de renovação da matrícula dos alunos. Solicitamos a todos que 
fiquem atentos às informações a seguir:  

 A renovação da matrícula deverá ser realizada no portal do aluno, no site do Colégio. O passo 
a passo encontra-se no edital localizado, também, no site.  

 Será concedido um desconto às famílias adimplentes que fizerem a rematrícula até o dia 15 
de novembro. O valor integral da parcela será o mesmo de 2021, correspondente à série 
que será cursada pelo(a) aluno(a) no ano de 2022, ou seja, sem o reajuste.  

 O valor da rematrícula poderá ser divido em até quatro vezes, de setembro a dezembro de 
2021, desde que a primeira parcela seja paga em setembro, e o contrato seja concluído.  

 Abriremos, em novembro de 2021, as inscrições para o período Integral, que atenderá 
alunos da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental na Unidade Funcionários, até 
o 5º ano na Unidade Anchieta e para educação infantil na Unidade Centro Educacional  
Coopeder. 

 Para o ano de 2022, ofereceremos turmas do Maternal ao 9º ano do Ensino Fundamental no 
turno da manhã. Caso haja interesse da família em realizar a mudança de turno, favor entrar 
em contato com a secretaria da unidade. 

Gratos, mais uma vez, pela confiança e parceira, esperamos tê-los conosco em 2022, para que, 
juntos, possamos construir um futuro de sucesso para seus filhos, nossos queridos alunos.  

Um abraço fraterno! 

 

 

Eldo Pena Couto 

Diretor do Colégio Arnaldo 

https://portal.svdesdeva.com.br/modulos/aluno/login.php5?
https://funcionarios.colegioarnaldo.com.br/Editais

