
 

Processo de Renovação de Matrícula de Alunos Antigos  
Regulamento 2021 

 
Prezado(a) Pai, Mãe ou Responsável 

 

Parabéns! Você acaba de escolher o caminho do sucesso.  

É com alegria que recebemos a notícia de que você e sua família escolheram o QUEEN para dar continuidade aos 

estudos do seu(s) filho(s). 

Desde já agradecemos a confiança em nossa Instituição.   

 

Apresentamos a seguir as etapas das informações e procedimentos necessários ao processo de Renovação de 

matrícula de  Alunos antigos  para o Ano letivo de 2021 - Do  Maternal ao Ensino Médio. 

 

Lembramos que, durante todo esse processo de Renovação, o QUEEN disponibiliza canais de atendimento para 

manter contato ativo com a família, assim como tem uma equipe à sua disposição para eventuais dúvidas. Não hesite 

em falar conosco se precisar de ajuda. É só enviar um e-mail para matriculasqueen2021@gmail.com, ou ligar nos 

telefones 2441-0876 / 2441-6164. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. 

 

1 – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

O processo de renovação de matrícula pode ser feito on-line pelo site www.centroeducaionalqueen.com/matriculas-

abertas ou diretamente na Secretaria Escolar. 

Se o processo de renovação for realizado via on-line pelo site, o responsável deverá preencher obrigatoriamente o 

formulário de Reserva de Matrícula e aguardar o recebimento de um e-mail com  a aprovação do cadastro de Login e 

senha para o acesso ao Portal de Matrícula. 

Atenção: Caso o responsável tenha mais do que 01 filho, ao preencher o formulário de reserva, será necessário o 

cadastramento  de um e-mail diferente para cada aluno. 

 

Após o acesso ao portal, poderá ser efetuada a renovação, sendo necessário o cumprimento das seguintes etapas:  

 

• Aceite no Contrato de Prestação de Serviços e seus anexos;  

•Entrega de toda documentação necessária; 

 

Obs.: A  renovação da matrícula só será efetivada após o cumprimento de todas as etapas e pagamento da 1ª 

mensalidade do  Ano Letivo de 2021. O respectivo boleto será enviado por e-mail ou poderá ser retirado na Secretaria 

da Escola. 

 

3 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 

♦Foto 3x4; 

♦Cópia RG-CPF dos Responsáveis; 

♦Cópia do comprovante de residência; 

♦Cópia da carteira de vacina atualizada – para alunos da Ed. Infantil; 

♦Copia RG-CPF – para alunos da 3ª série do Ensino Médio; 

♦Atestado Médico. 

 

3 – VALORES  

Todos os descontos concedidos em 2020, em função da Pandemia, ficam cancelados para 2021. 

 

Uma escola de qualidade não precisa ter valores inalcançáveis, pensando em você, após a Pandemia, não reajustaremos 

os nossos  os nossos valores em 2021. 

 

 4 - O serviço de Horário Integral e os consequentes valores, deverão ser consultados na secretaria e estarão sujeitos às 

vagas. 
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