INFORMATIVO DE
MATRÍCULA 2022
ENSINO MÉDIO
CALENDÁRIO
Rematrícula

de 13/12 a 17/12/2021

Matrícula nova

a partir de 18/10/2021

Pedido de mudança de turno

de 08/11 a 12/11/2021

Início do ano letivo

31/01/2022

O horário da secretaria, para as atividades acima, será de 08 às 12 horas e de 14 às 18 horas.
A renovação de matrícula não é automática. O responsável deverá comparecer ao Delta para preencher e assinar
a Ficha de Atualização de Dados, ler e assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2022.
A mudança de turno para 2022 deverá ser confirmada no ato da rematrícula, se houver vaga.

ANUIDADES
Etapa de Ensino

Anuidade
2022 (R$)

Parcelas (R$)
12x

Desconto para
irmão (R$)

Desconto
vespertino (R$)

1ª Série

14.340,00

1.195,00

55,00

115,00

2ª Série

12.840,00

1.070,00

50,00

100,00

Terceirão

15.480,00

1.290,00

60,00

120,00

(NOVO ENSINO MÉDIO)

O Novo Ensino Médio começará em 2022, pela 1ª série. A nova organização dessa etapa de ensino surge com o
objetivo de alinhá-la à legislação atual, tornando o ensino mais atraente e relevante aos jovens estudantes. Será
organizado em duas grandes frentes: Formação Geral Básica, preparatória para o PAS/ENEM e os Itinerários
Formativos.
Como ocorre todo ano, a Educação Física é ministrada no contraturno de um dia da semana, no qual a partir de
2022, haverá também algumas disciplinas do Novo Ensino Médio, tais como: Projeto de Vida,
Empreendedorismo, Sustentabilidade Ambiental, Redes Sociais/Ética.
O Delta não trabalha com bolsa de estudo ou desconto individual.
Para que seja efetuada a renovação de matrícula ou a matrícula nova, enviamos aos Pais ou Responsáveis um
boleto avulso no valor de R$ 300,00, com vencimento em 10/11/2021, referente à taxa de matrícula ou de
rematrícula, cujo valor será deduzido da mensalidade de janeiro/2022, para fim de reserva de vaga.
Os descontos coletivos para irmãos e para alunos do turno vespertino serão válidos somente para pagamentos
efetuados até o dia 10 de cada mês.
No caso de pagamento à vista do total da anuidade o valor do desconto será de 5% e da semestralidade, de 2%.
Para a rematrícula atrasada, ou seja, efetuada após 31/12/2021, conforme a Lei Distrital n° 5.604/16 de
07/01/2016, se houver vaga, será cobrada integralmente a mensalidade com vencimento em 10/01/2022.
Após a assinatura do contrato e até o vencimento da primeira mensalidade (10/01/2022), no caso de desistência
da vaga, a escola devolverá 50% do valor antecipado, ou seja, dos R$ 300,00. Após 10/01/2022 não haverá
devolução.
CENTRO EDUCACIONAL DELTA, A ESCOLA DO PAS E DO ENEM.

INFORMATIVO DE
MATRÍCULA 2022
ENSINO MÉDIO

VALORES ANUAIS DOS LIVROS PARA O ENSINO MÉDIO
Etapas de Ensino

Livros Didáticos

Totais (R$)

1ª série

Olimpo Coleção Versato (1 a 6)
Treinamento PAS 1
Itinerários Formativos

10 x 200,00

2ª série

Olimpo Coleção Versato (7 a 12)
Treinamento PAS 2

10 x 200,00

3ª série

Olimpo Revisão ENEM
Treinamento PAS 3

10 x 120,00

O Uniforme Escolar poderá ser adquirido no prédio de apoio, em frente ao Delta.
O valor da solenidade de formatura 2022, que inclui a Colação de Grau e o Baile de Gala, para os alunos
da 3ª série do Ensino Médio, será parcelado em 10 x R$ 200,00, com vencimento de 10/02 a 10/11/2022.
O álbum de formatura não está incluso no valor acima, devendo ser adquirido junto à empresa Célio
Estúdio de Imagens no telefone (61) 3389-8406, cujo o preço varia conforme a quantidade de fotos.
A negociação de DÉBITOS ocorrerá SOMENTE NA SECRETARIA, no período de rematrícula, conforme
calendário. O parcelamento do saldo devedor poderá ser feito apenas no cartão de crédito em até seis (6)
vezes.
Não haverá negociação com cheque pré-datado. Os carnês deverão ser apresentados para a referida
negociação.
Após o período acima, a referida negociação deverá ser feita com o Dr. Adilson Alves Ferreira, situado na
Quadra 02, Conjunto A, Lote 34, SRL - Planaltina-DF. Telefone (61) 3389-0809 ou (61) 98466-5483. O
nome do contratante será incluído no SERASA.

REMATRÍCULA

Leitura e assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2022.
Preenchimento da Ficha de Atualização de Dados.
Quitação de débitos financeiros até 2021.
Nada consta de débito referente a documentação do aluno.
O aluno não poderá ter apresentado atos graves de indisciplina durante o ano letivo.
Informação do nome das pessoas responsáveis pela retirada de aluno da escola de até 12 anos de idade, nos termos da
Lei Distrital nº 5.821, de 06 de abril de 2018.

MATRÍCULA NOVA

CONDIÇÕES PARA REMATRÍCULA OU MATRÍCULA NOVA

Leitura e assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2022.
Declaração de Escolaridade Provisória - DEPROV (escola anterior).
Histórico Escolar original. Deve ser entregue no ato da matrícula ou, se for o caso, até 31 de janeiro de 2022.
Uma (1) foto 3x4 recente do aluno.
Cópia da certidão de nascimento ou cédula de identidade que contenha o número da certidão e nº do CPF do aluno.
Grupo sanguíneo e fator RH ( Lei nº4.379, de 28 de julho de 2009).
Cópia do cartão de vacina ( Pré-escola e 1º ano do Ensino Fundamental).
Cópia da cédula de identidade e nº do CPF de um dos pais ou do responsável financeiro.

Planaltina, 20 de outubro de 2021

CENTRO EDUCACIONAL DELTA, A ESCOLA DO PAS E DO ENEM.

