
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barra Mansa, RJ, 26 de setembro de 2018. 
 
Caros alunos, pais e responsáveis, 
 

A partir do dia 01/10/2018, daremos início à CAMPANHA DE MATRÍCULAS/2019, criada na 
medida certa para o seu orçamento familiar. Escolham a melhor proposta e fiquem atentos aos prazos. 
 
 

Para aqueles que efetuarem o pagamento 
da primeira parcela de 2019 à vista até o dia: 

Percentual de desconto sobre  
O VALOR REAL DE 2018 

 31 de outubro de 2018 10% 
 30 de novembro de 2018 7,5% 

Formas 
 de 

Pagamento  28 de dezembro de 2018 5% 

 
De acordo 

com a série 
pretendida 
para 2019. 

 
1ª Opção 3 vezes 31/10/2018 30/11/2018 28/12/2018 Parcelamento sem 

desconto  
 * Cartão 2ª Opção 2 vezes 30/11/2018 28/12/2018 ---- 

 
Observações 

 
1 – A partir do dia 01 de janeiro de 2019, as matrículas serão realizadas sobre os valores a serem 
 praticados em 2019; 
 
2 – A matrícula somente será concretizada após o pagamento da 1ª parcela de 2019. 
 

 
Com o objetivo de nos organizarmos e já visualizando a reserva de materiais (Apostilas e livros), segue o 

formulário de adesão para matrícula 2019. 
 

1 Preencher e assinar, a fim de confirmar a reserva de vagas para 2019. 
2 Registrar mudança de endereço, responsável ou outras informações que julgar necessárias. 
3 Devolver à Secretaria Geral o formulário de adesão de matrícula até 08 de Outubro de 2018. 
 

A confirmação da matrícula terá inicio a partir do dia 01 de outubro de 2018, quando sua presença à 
Secretaria é fundamental para assinar os documentos exigidos. 

 

Maiores informações pelo tel.: 3325-0253 ou 3325-0227 ou pelo e-mail colegio@ubm.br 

Direção 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMULÁRIO DE ADESÃO DE MATRÍCULA 
Estou confirmando a MATRÍCULA para o ano letivo de 2019. 
 
Nome:_________________________________________série atual: (2018)________ Curso:__________ 
 
Forma de pagamento: (   ) à vista    (   ) 03 vezes   (   ) 02 vezes 
ALTERAÇÕES DE (dados pessoais, endereço): 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

__________________________________ 
Assinatura do Responsável 

mailto:colegio@ubm.br

