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Comunicado de matrículas 2021 

 

São Paulo, 25 de setembro de 2020. 
 

MATRÍCULA – Reserva de vaga – PARA 2021 
 

Aos pais ou responsáveis! 
 

A Direção do Colégio Luterano São Paulo (COLUSP), vem por meio desta comunicar o período 
de matrícula para 2021.  

Diante das circunstâncias adversas que atravessamos por causa da Pandemia e 
compreendendo as dificuldades econômicas do momento, a Mantenedora do Colégio 
Luterano decidiu reduzir em 50% o valor da reserva de vaga em relação ao ano anterior 
e reajustará as mensalidades somente no mês de abril/21. 

Portanto, o valor da reserva de vaga para 2021 será de R$ 390,00 (Trezentos e noventa Reais), 
parcelada em 3 vezes de R$ 130,00 diretamente na tesouraria no cartão de crédito ou através de 
cheques para 16/10; 10/11 e 10/12/20, ou R$ 300,00 (trezentos Reais) a vista até 16/10/20. A partir 
de 19 de outubro o valor será de R$ 390,00 (Trezentos e Noventa Reais) com pagamento em parcela 
única.  

A reserva de vaga dos alunos do Luterano será entre os dias 28 de setembro e 16 de outubro. 

 

PROMOÇÃO DE RESERVA DE VAGA 2021: 

 FAÇA SUA RESERVA DE VAGA ATÉ DIA 16/10/2020 E CONCORRA A 3 KITS 
COMPLETOS DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

A reserva de vaga deverá ser feita pela Web (na Sala de Alunos e Responsáveis do site: 
www.luterano.com.br)  conforme o “passo a passo” que segue anexo ou, se preferir, pessoalmente 
na secretaria (segunda, quarta ou sexta-feira, das 9 às 12 horas). O boleto anexo está disponível para 
pagamento na rede bancária. 

• Lembramos que a reserva de vaga só será efetivada após o pagamento da rematrícula e a 
assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e a entrega na Secretaria.  

 

O valor da reserva de vaga é parte integrante da anuidade escolar.  

 

Lembramos ainda que a partir de 19 de outubro, as vagas também estarão disponíveis para 
alunos novos e serão preenchidas de acordo com o interesse do público em geral. Porém, até 16 de 
outubro daremos prioridade para os alunos do Colégio. 

• Indique alunos novos e ganhe 50% do valor da mensalidade de 
fev./21. Os alunos indicados receberão 50% do valor da 
matrícula. 

 

http://www.luterano.com.br/
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Mensalidade escolar e material didático – 2021 
 

Curso 
Mensalidades 2021 
(serão reajustadas 

somente em abril/21) 

Material Didático - Valor anual 2021 
(Livros Integrados, Plataforma Digital e Agenda 

Escolar; Livro de Ensino Religioso, PES, Escola da 
Inteligência e Música – de acordo com o Quadro 

Curricular) 
 

Valor à vista 
Ed. Infantil ao 5º Ano R$ 1.105,00 

* Ed. Infantil 915,00 1.270,00  

* 1º Ano 940,00 1.460,00  

* 2º e 3º Ano 1.030,00 1.620,00  

4º e 5º Ano 1.105,00 1.620,00  

6º ao 9º Ano 1.250,00 1.860,00  

Ensino Médio 1.370,00 1.990,00  

* 1º Médio 1.290,00 1.990,00  

*Com Desconto da Mantenedora 
O valor do material didático poderá ser 

parcelado em até 12 vezes com acréscimo 

 

 
 

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento! 

 

Com muito orgulho, o Colégio Luterano caminha rumo aos seus 90 anos de existência no Bairro 

Ipiranga e reafirma, perante seus alunos e famílias, o compromisso de oferecer a excelência pedagógica 

de uma escola confessional com filosofia cristã de ensino. Nesse momento de circunstâncias adversas da 

pandemia, de forma emergencial e remota, o Luterano está se valendo da melhor tecnologia TRIVIUM – 

“Microsoft Teams” e Plataforma Positivo ON, com o objetivo de entregar a melhor experiência pedagógica 

aos alunos.  

Desejamos continuar juntos em 2021! Que Deus tenha misericórdia do mundo e preserve-nos com 

saúde e disposição para enfrentar as grandes e pequenas lutas da vida!  

 

 

 
 
 


