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Comunicado de matrículas 2022

São Paulo, 27 de agosto de 2021.

MATRÍCULA – Reserva de vaga – para 2022
Aos pais e/ou responsáveis!
A Direção do Colégio Luterano São Paulo (COLUSP), vem por meio desta comunicar o
período de matrícula para 2022.
Com satisfação apresentamos novidades para 2022 no folder anexo.
O valor da reserva de vaga para 2022 será de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para
pagamento à vista até 10/09/21, ou R$ 500,00 (Quinhentos Reais) em 4 parcelas de R$ 125,00
com cheques pré, com vencimentos em 10/09; 10;10; 10/11 e 10/12/21, ou no cartão de
crédito, diretamente na tesouraria. A partir de 11 de setembro o valor será de R$ 500,00
(Quinhentos Reais) com pagamento em parcela única.
A reserva de vaga dos alunos do Luterano será entre os dias 27 de agosto e 10 de
setembro e deverá ser feita pela Web no site do Colégio: www.luterano.com.br no “banner”
ou no ícone “Matrícula online 2022”, seguindo as etapas através do CPF do aluno. Se preferir,
dirija-se pessoalmente à secretaria. O boleto para pagamento à vista também está disponível
na última etapa da “Matrícula online 2022”.
•

Lembramos que a reserva de vaga só será considerada efetivada após o seu
pagamento e a conferência dos documentos pela secretaria do Colégio.

O valor da reserva de vaga é parte integrante da anuidade escolar.
A partir de 11 de setembro, as vagas também estarão disponíveis para alunos novos e
serão preenchidas de acordo com o interesse do público em geral. Porém, até 10 de setembro
daremos prioridade para os alunos do Colégio.

•

Indique alunos novos e ganhe 50% do valor da
mensalidade de fev./22. Os alunos indicados receberão
50% do valor da matrícula.

“Eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele”. (Pv 22.6)
Colégio Luterano – há 88 anos – a cada dia uma lição de vida!

Mensalidade escolar e material didático – 2022
Material Didático - Valor anual 2022
Curso

Ed. Infantil ao 5º Ano

Mensalidades
2022

R$ 1.220,00

* Ed. Infantil - manhã
* Ed. Infantil - tarde
* 1º Ano
* 2º e 3º Ano
4º e 5º Ano

6º ao 9º Ano
Ensino Médio

(Livros Integrados, Plataforma Digital; Agenda
Escolar ANEL; Livro de Ensino Religioso, PES
(Programa de Inglês – Formando cidadãos
bilíngues – Parceria Cambridge University),
Escola da Inteligência e Música – de acordo com
o Quadro Curricular)

810,00
1.010,00
1.040,00
1.135,00
1.220,00

R$ 1.380,00
R$ 1.502,00

* 1º Médio

1.420,00

*Com Desconto da Mantenedora

Valor à vista

1.395,00 (Gratuito)
1.395,00 (Gratuito)
1.600,00 (Gratuito)
1.785,00
1.785,00
2.045,00
2.150,00
2.150,00
O valor do material didático poderá ser
parcelado em até 12 vezes com acréscimo

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento!
Já beirando os 90 anos de ininterruptas atividades educacionais no Bairro Moinho
Velho/Ipiranga, o Colégio Luterano reafirma seu compromisso de oferecer uma educação
escolar fundamentada nos valores de uma filosofia cristã de ensino.
Continuamos acreditando que um dos pilares fundamentais da formação humana, ao
lado da família e da igreja, é a educação escolar. Que permanece verdadeira a necessidade
humana imutável e fundamental de amar e sentir-se amado, o que nenhuma ferramenta
tecnológica ou experiência científica será capaz de substituir, pois o amor humano, de qualquer
tamanho ou intensidade, sempre é apenas uma analogia do Amor Absoluto, do Criador, o
Inventor de todos os amores. Por isso, fundamentado numa ‘educação para o amor’, adotamos
como lema o texto sapiencial de Provérbios 22.6: “Eduque a criança no caminho em que
deve andar e até o fim da vida não se desviará dele”.
Continuemos juntos em 2022!
Rogamos a Deus que preserve a todos com saúde e disposição para enfrentar as
grandes e pequenas lutas da vida e ilumine, dirija e abençoe a cada um!

Prof. Dr. Enio Starosky
Diretor
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