
 
 

 
 

 Rematrícula 2022 
 
Olá comunidade Multicultural, 
 
Colégio Multi Kids, Colégio Multi Vila e Colégio Multi Programa Bilíngue 
 

Iniciaremos em setembro o processo de REMATRÍCULA de nossos alunos e alunas para o ano de 
2022. É um prazer estar com seu (sua) filho (a) durante este ano, mesmo com a dificuldade, devido à 
pandemia de Covid 19, fizemos de tudo para continuar com os mesmos vínculos e prosseguimento do 
processo ensino aprendizagem. O retorno às atividades presenciais fortaleceram ainda mais nossos 
vínculos, desenvolvendo os projetos e realizando as atividades pedagógicas. 

 
Agora chegou a hora de renovar nossos compromissos para 2022 e continuar com o  ensino 

presencial e híbrido e seus desafios, portanto, continuamos nossa caminhada com muito respeito e carinho 
em 2022. Mais do que nunca, o Grupo Multicultural Educação e suas mantidas precisam do apoio e parceria 
das famílias para continuarmos nossa jornada junto com alunos, familiares, professores e colaboradores. 

Várias adequações e aquisições foram previstas durante este período, e assim, teremos muitas 
novidades contempladas em 2022, além de muita expectativa para o novo ano e nova escola, pois nada será 
como antes, a escola foi transformada! 

O Grupo Multicultural fez grandes investimentos em tecnologia nas suas unidades, entre eles 
plataforma digital, aquisição de inúmeros equipamentos (computadores, fones, notebooks), treinamento para 
profissionais, além da aquisição de brinquedos de playground de madeira e materiais que agregam valor à 
prática pedagógica. 

 
Queremos contemplar 100% dos estudantes para ter um diagnóstico que permita que os professores 

reorganizem os planejamentos e individualizem esse atendimento, tão necessário para suprir lacunas que, 
para alguns, ficaram durante a pandemia, mas, antes de tudo, pensar no acolhimento dos alunos e lidar com 
a saúde emocional deles.  

 
Por fim, pensamos que em 2022 teremos um ano letivo com uma escola mais preparada aos 

desafios que possam se apresentar, mas com a certeza de que os processos ainda não se esgotaram, e 
agora, o momento é de amadurecer aquilo que foi construído, a fim de solidificar as novas práticas escolares, 
de forma saudável e sustentável. 

Entre em contato com a sua unidade para entender o processo de REMATRÍCULA. 

Seu Kit é composto por: 

 Procedimentos; 

 Ficha de matrícula;  

 Ficha de requerimento de vaga; 

 Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 

 Vale presente (CAMISETA); 

 Seguro acidentes pessoais Porto Seguro; 

 Desconto irmãos e indicação de amigos; 

 Boleto bancário. 

Faremos uma linda jornada pedagógica em 2022!!!         Equipe Multicultural 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/coronavirus/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/coronavirus/


 
 

 
 

Procedimentos Rematrícula 2022 
 

1 - Valor da Anuidade 2022 
 
 Para realização dos cálculos dos valores da anuidade para o ano letivo de 2022, 
levamos em consideração a situação vivida por todos, devido à pandemia, e atualizamos 
as mensalidades com o percentual de 10%, correspondente apenas ao aumento previsto 
do ajuste salarial dos professores. 
 Como todos os anos, dividimos a anuidade em 13 parcelas iguais, a primeira paga 
no ano vigente e as demais em 12 parcelas de janeiro a dezembro do ano seguinte. Mais 
uma vez, reiteramos a preocupação e parceria com nossa comunidade e esperamos 
auxiliá-los neste momento. 
 
2 – Passo a passo KIT Rematrícula, contendo: 
 

A. Ficha de matrícula. 
B. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2022 (valores comuns a todos os 

alunos) – deve ser preenchido e devolvido para a escola. 
C.  Requerimento de Vaga deverá ser preenchido, assinalar o período contratado, 

alimentação (refeição e lanche se houver). Neste requerimento estará relacionado o 
valor acordado individualmente e descontos previstos para a anuidade 2022. 
Finalizar e devolver o formulário. 

D. Seguro acidentes pessoais Porto Seguro – caso de discordância, avisar a Secretaria 
da unidade. 

E. Desconto irmãos e indicação de amigos – entrar em contato com a unidade. 
F. Benefícios:  

 Desconto de 30% na 1ª parcela da anuidade para pagamento com vencimento até o 
dia 18/09, a fim da manutenção das bolsas de estudos e descontos concedidos no 
ano de 2021.  

 Vale Camiseta - Aproveite os descontos e datas sugeridas e ganhe uma camiseta 
peça de uniforme. 

 
 
 
 

GRUPO MULTICULTURAL evoluindo junto com você! 
 


