
 

COMUNICADO DE REMATRÍCULA – 2021 

 

Osasco, 15 de outubro de 2020. 

 

Estimados Pais e Responsáveis, 

 

Saudações a todos e todas! 

 

Iniciaremos nosso período de rematrículas. O Colégio Fernão Dias quer muito contar 

com vocês em 2021. Esperamos retomar a normalidade em 2021 e preparamos 

diversos projetos e mudanças na estrutura para bem receber nossos alunos. 

 

Atentos às mudanças no mundo da tecnologia e da educação, firmamos parcerias 

tecnológicas de soluções educacionais que melhoraram o relacionamento entre 

professor e aluno, além de simplificar tarefas e estimular a produção colaborativa, 

colocando o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem e melhorando o 

desempenho das turmas. Isso se refletiu na qualidade das aulas realizadas durante o 

período de distanciamento social. 

 

No período de suspensão das aulas presenciais fizemos, ainda, outros investimentos 

em nossa estrutura tecnológica: 

 

• Implantação e disponibilização de Wi-Fi com tecnologia de ponta para nossos 

alunos e convidados,  

• Troca de todo nosso sistema de Telefonia para Voip com Ura e DDR , para 

sanarmos o problema de volume de ligações, ramais ocupados e demais infortúnios. 

• Implantação de mais link´s de acesso disponibilizando maior banda de internet. 

• Implantação do Whatsapp Corporativo, como mais um canal de atendimento. 

 

Estamos em reforma nos prédios A e B, com melhorias, como a troca de pisos, pintura 

e iluminação das salas de aula e ambientes comuns. Preparamos um protocolo de 

retorno com cuidados adicionais no que se refere à higienização dos ambientes e 

seguiremos rigorosamente as orientações das autoridades públicas. 

 



 

Estamos ainda em negociações com sistemas de ensino para que os materiais didáticos 

utilizados correspondam ao que de melhor é disponível no mercado, em valores 

compatíveis com o padrão financeiro adotado pelo colégio. 

 

Para o ano de 2021 buscamos qualificar nosso processo de aprendizagem e seguir 

investindo em projetos que conciliem o conhecimento das disciplinas fundamentais para 

a formação das crianças e jovens, com o desenvolvimento de competências para a 

vida. 

 

Seguimos com nossa parceria com o SEBRAE, que muito nos auxiliou na introdução de 

tema como empreendedorismo, finanças pessoais e competências socioemocionais.  

 

E, criamos ainda, o Projeto RECRIA FERNÃO, que tem o objetivo de divulgar a 

criatividade e os talentos de nossos alunos e professores. 

 

Nos próximos dias enviaremos um questionário de avaliação referente ao ano de 2020. 

É de grande importância a participação de todos para que possamos definir o 

planejamento de 2021 a partir daquilo que as famílias entendem que está dando certo, 

assim como promover ajustes no que houver necessidade. 

 

DA REMATRÍCULA: 

 

O procedimento de rematrícula poderá ser realizado de modo presencial ou à 

distância, de acordo com o interesse das famílias. 

 

Será enviado aos pais ou responsáveis a ficha do aluno com todos os dados para a 

revisão e correção caso seja necessário. Em caso de alteração o pai ou responsável 

poderá fazer a correção por meio do link constante do próprio formulário. 

 

A confirmação dos dados, ou sua correção, pressupõe o interesse pela vaga, que será 

garantida mediante o pagamento da taxa de matrícula conforme valores e prazos 

descritos na sequência: 

 



 

 

 

As vagas serão garantidas a todos os que efetuarem a matrícula até o dia 04/12/2020. 

Após esta data eventuais vagas remanescentes serão liberadas para lista de espera. 

 

DAS MENSALIDADES ESCOLARES: 

 

O valor das mensalidades para o próximo ano letivo será reajustado em 5%, entretanto, 

considerando a dificuldade pela qual todos passamos neste momento, o colégio 

implantará, a partir de 2021, o desconto de 5% para os pagamentos realizados até a 

data de vencimento.  

 

Teremos ainda outras formas de obtenção de descontos, como o programa de indicação 

de novos alunos, o Mais Fernão, os exames de bolsas, convênios, entre outras 

possibilidades. (acompanhem o site e o Facebook) 

 

Caso tenham qualquer dúvida ou queiram fazer qualquer sugestão, elogio ou 

reclamação, por favor façam contato conosco por meio dos telefones e e-mails abaixo: 

 

Direção: anarobles@fernaodiaspais.com.br 

Vice-Direção: denisemenezes@fernaodiaspais.com.br 

Secretaria: secretaria@fernaodiaspais.com.br 

Fone: 11 3689 5070  -  Whats: 11 96301 7682 

 

Contando com a habitual atenção de todas as famílias, renovamos nossa estima. 

 

Fraternalmente, 

 

A Direção. 

2021 Período

 Matrícula 

até 

06/11/2020 

 Matrícula 

até 

04/12/2020 

 Matrícula 

05/12/2020 

em diante 

Fundamental I 1º - 5º 299,00          349,00          399,00        

Fundamental II 6º - 9º 349,00          399,00          449,00        

Médio 1º - 3º 399,00          449,00          499,00        

Técnico ADMINISTRAÇÃO 1º - 3º 399,00          449,00          499,00        

Técnico CLINICAS 1º - 3º 399,00          449,00          499,00        

Técnico INFORMÁTICA 1º - 3º 399,00          449,00          499,00        
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