EDITAL DE REMATRÍCULAS E MATRÍCULAS - 2022
1. CALENDÁRIO:
ETAPAS

DATAS

1ª ETAPA

16/11/2021 a 30/12/2021 - Neste período, o valor da 1ª Parcela/2022 será igual ao valor da
mensalidade de 2021. Renovação e preenchimento de vagas.

2ª ETAPA

03/01/2022 a 28/01/2022. Renovação e preenchimento de vagas.

2. VALORES DOS CURSOS:
CURSO

1ª ETAPA
(16/11/2021 a 30/12/2021)

2ª ETAPA
(03/01/2022 a 28/01/2022)

R$ 838,00

R$902,00

EDUCAÇÃO INFANTIL

ENSINO FUNDAMENTAL
1º ao 5º anos
ENSINO FUNDAMENTAL
6º ao 9º anos
ENSINO MÉDIO - 1º E 2ºs
ANOS

R$ 853,00

R$917,00

R$ 1.015,00

R$1.090,00

R$ 1.116,00

R$1.207,00

ENSINO MÉDIO - 3º ANO

R$ 1.152,00

R$1.251,00

2.1. VENCIMENTO: o vencimento do boleto referente à primeira parcela será 30/12/2021, com o valor de 2021. Este
mesmo boleto é válido para quitação até 28/01/2022, com valor atualizado.

3. PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA

ALUNOS NOVATOS
- Acessar o link
https://www.ensanet.com.br/ensa/polygonus/matricula/novato

- Faça o pré-cadastro. Em seguida, será enviado para o email cadastrado login e senha.
- Entre novamente no link e acesse usando o login e senha recebidos para dar continuidade ao processo de
matrícula.
- Tenha em mãos os documentos dos responsáveis e do aluno.
IMPORTANTE: todo o processo de matrícula será feito no formato online. Solicitamos leitura atenta e
preenchimento de todos os documentos.
Após o preenchimento do cadastro no portal, anexar os documentos do aluno: cópia da certidão de nascimento,
RG e CPF ( se tiver) e a declaração de transferência ou histórico escolar(caso tenha).
A matrícula só será confirmada após o pagamento da 1ª parcela de 2022.

ALUNOS VETERANOS -RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS

Acessar o link:
https://www.ensanet.com.br/ensa/polygonus/matricula/veterano

- Entrar com login e senha do responsável financeiro.
- Conferir e atualizar os dados.
IMPORTANTE: todo o processo de renovação de matrícula será feito no formato online. Solicitamos leitura dos
documentos e atualização de todos os dados.
A matrícula só será confirmada após o pagamento da 1ª parcela de 2022.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS:


Somente serão deferidas as matrículas que atenderem a todas as exigências legais e às estabelecidas neste Edital.



Casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Direção Institucional, Pedagógica, Coordenação e Secretaria.



Horário de Funcionamento da Secretaria e da Tesouraria: Segunda a sexta-feira -7h30 às 10h30h - 13h às 15h30
Contatos: Escola (geral): (31) 3817-1255
Secretaria: (31) 99904-2326
Tesouraria: (31) 99902-9086



Horários de aulas dos cursos oferecidos:

CURSO

HORÁRIO

Educação Infantil
Maternal I, Maternal II; Infantis

13h às 17h20

I, II e III
Ensino Fundamental

13h às 17h20 - Os 4º e 5ºs anos terão 1 dia na semana de 5 aulas, terminando 18h20 -

1º ao 5º anos

ver horário de aulas

Ensino Fundamental

7h05 às 12h25 - 4 dias na semana - 1 dia de 4 aulas mais prova - 12h25 - 1 dia de 5

6º ao 8º anos

aulas -11h35 - ver horário de aulas

Ensino Fundamental
9º ano

7h05 às 12h25 - segunda a sexta - Provas a tarde

Ensino Médio

Novo EM - 35 aulas semanais. (Podendo sofrer alteração no segundo semestre)
1° ano - 2022
27 aulas no turno da manhã e 8 no turno da tarde.
Sendo 3 dias da semana com 5 aulas e 2 dias com 6 aulas no turno matutino.
No turno da tarde teremos 2 dias com 4 aulas e um dia da semana com a tarde
reservada para a realização de provas.
No segundo semestre, os estudantes irão cursar pelo menos 2 unidades
curriculares eletivas. Sendo assim, a carga horária poderá ser reduzida de
acordo com a escolha do estudante.
EM atual.
2°ano - 2022 - 35 aulas semanais.
27 aulas no turno da manhã e 8 no turno da tarde.
Sendo 3 dias da semana com 5 aulas e 2 dias com 6 aulas no turno matutino.
No turno da tarde teremos 2 dias com 4 aulas e um dia da semana com a tarde
reservada para a realização de provas.
3° ano - 2022- 40 aulas semanais.
30 aulas no turno da manhã e 10 no turno da tarde.
Sendo 5 dias da semana com 6 aulas pela manhã.
No turno da tarde teremos 2 dias com 4 aulas, 1 dia com duas aulas e um dia
reservado para a realização de provas.

 INÍCIO DAS AULAS:

02/02/2022 – 2º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio
03/02/2022 – Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental
Obs.: 02/02/2022 – Não haverá aula para a EI e 1º ano do EFI. Haverá reunião individual com os pais e professoras,
que será agendada no final de janeiro de 2022.

 VENDA DE UNIFORMES:
- Zara Confecções - Rua Doutor José Vieira Martins, 246 - Palmeiras, Ponte Nova
- www.pluriformeloja.com.br- www.rseloja.com.br


MATERIAL DIDÁTICO - informações no site www.ensanet.com.br, aba Matrícula 2022- Material Didático.

