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REMATRÍCULAS 2021 
BOLSA SOCIAL (FILANTROPIA) 

 
O Colégio Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento por meio deste instrumento, comunica aos 

pais/responsáveis a abertura das rematrículas para os alunos beneficiados pela bolsa social (ano letivo de 

2021). 

Solicitamos aos senhores (as) que fiquem atentos aos prazos estabelecidos no edital/2021 e suas 

condicionalidades, conforme descrito abaixo: 

 

ORIENTAÇÕES 

Sobre os prazos: 

➢ O processo de rematrícula acontecerá entre os dias 10/12/2020 ao dia 18/12/2020 

impreterivelmente.  

 

➢ Sobre o formulário: 

               Será disponibilizado no site do CNSS o link para acesso ao formulário e preenchimento. 

                

Link formulário - CNSS:  http://cnss.prematricula.jrsistemas.net.br/#/pre-matricula/39F881EC-5D73-

4EDA-977A-EF1355F390E7 

          Sobre a formalização da matrícula: 

➢ O benefício da bolsa social e garantia de vaga estarão condicionados à formalização da matrícula 

(preenchimento do formulário disponível no site) e pagamento da matrícula (referente à 1ª mensalidade 

de 2021 em caso de bolsa com percentual de 50%).  

➢ Após o preenchimento e envio do formulário, será emitido o boleto para pagamento da 

mensalidade para os alunos que são beneficiados com a bolsa social de 50%. O pagamento do 

boleto poderá ser efetuado impreterivelmente até o dia 15 janeiro de 2021, após esta data o 

benefício da bolsa social (50%) será automaticamente indeferido. 

 

➢ A assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais e Termo  

 

 

Aditivo, estará condicionado à quitação do boleto referente à matrícula (1ª parcela da 

anualidade/2021). A assinatura dos documentos será agendada pelo funcionário responsável 
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pela secretaria conforme disponibilidade do pai/responsável e horário de funcionamento do 

setor. 

 

➢ A assinatura do contrato será realizada presencialmente e todos os protocolos de 

segurança serão cumpridos e respeitados. 

              

Sobre inadimplência 

➢ Orientamos aos pais/responsáveis que estejam inadimplentes com a instituição, que façam 

contato com o setor financeiro do Colégio e negocie a quitação das parcelas em aberto. 

Alertamos que em caso de inadimplência não será possível a renovação da matrícula e a 

manutenção do benefício da bolsa social/2021. 

O Colégio Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento com essa premissa se une às famílias para que 

juntos possamos proporcionar às nossas crianças e jovens uma educação e formação que vai além dos 

conhecimentos teóricos, prosseguindo com sua missão educacional junto à nossa comunidade acadêmica. 

Acreditamos que unidos podemos oferecer aos nossos alunos uma formação de valores, de cidadãos 

conscientes, éticos, transformando assim nossa sociedade em um lugar mais justo e solidário.   

 

Pirapora, 8 dezembro de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

 Irmã Josenira de Souza Rodrigues                                                                                
             Diretora 
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