
EDITAL DE MATRÍCULAS 2022 

PERÍODO DE REMATRÍCULAS (atuais estudantes): 8 a 15/9/2021 

PERÍODOS DE MATRÍCULAS (novos estudantes): 20/9 a 15/12/2021 e 10/1 a 11/2/2022 

 

A Escola da Fazenda oferece Educação Infantil (4 e 5 anos) e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). 

Turno matutino: 

- 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

- Educação Infantil 1 (4 anos completos até 31 de março) 

- Educação Infantil 2 (5 anos completos até 31 de março) 

- Turma de Atendimento Integral (até o 4 º  ano) 

Turno vespertino: 

- 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental 

- Educação Infantil 1 (4 anos completos até 31 de março) 

- Educação Infantil 2 (5 anos completos até 31 de março) 

- Turma de Atendimento Integral (até o 4 º  ano) 

Atendendo à legislação vigente, para matrícula no 1º ano do Ensino Fundamental, o/a estudante deverá completar 

6 anos até 31 de março. 

 

QUADRO DE VAGAS PARA 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA NÚMERO DE VAGAS POR TURMA 

Educação Infantil 1 20 

Educação Infantil 2 20 

1º ANO 20 

2º ANO 23* (20) 

3º ANO 21* (20) 

4º ANO 22* (20) 

5º ANO 41* (26) 

6º ANO 29 *(26) 

7º ANO 29* (26) 

8º ANO 30* (26) 

9º ANO 26 

Turma de Atendimento Integral 20 

*NÚMERO AMPLIADO DE VAGAS SOMENTE PARA ATENDER ESTUDANTES JÁ MATRICULADOS NA 
EFAZ NAS SÉRIES ANTERIORES. PARA MATRÍCULAS EXTERNAS, VALE O LIMITE ENTRE PARÊNTESES, 
E SOMENTE APÓS ENCERRADO O PERÍODO DE RESERVA DE VAGAS PARA ATUAIS ESTUDANTES. 



VALORES DA ANUIDADE ESCOLAR PARA 2022 
ANUIDADE ESCOLAR: R$ 10.962,00 

1ª parcela da anuidade (paga na Matrícula): R$ 400,00 
Saldo: R$ 10.562,00 – Forma de pagamento: 12 parcelas de R$ 880,17 
- - - - - - - - - - 
Forma de pagamento em Janeiro de 2022: 12 PARCELAS de R$ 913,50 
Forma de pagamento em Fevereiro de 2022: 11 PARCELAS de R$ 996,55 
Forma de pagamento a partir de Março de 2022: 10 PARCELAS de R$ 1.096,20 
- - - - - - - - - - 
ATENDIMENTO INTEGRAL (contraturno – até o 4º ano) - ANUIDADE: R$ 9.500,00 
Forma de pagamento: 11 (ou menos) parcelas de R$ 863,65 
 
Os valores para períodos excedentes aos turnos contratados poderão ser obtidos na Secretaria da Escola, a partir de fevereiro/2022. Para 
pagamento à vista da anuidade escolar e outras possibilidades de parcelamento, entre em contato com financeiro@efaz.com.br. 

 
INLCUÍDOS NA ANUIDADE: material coletivo de uso pedagógico e agenda escolar. 
 
NÃO INCLUÍDOS NA ANUIDADE: 
- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
Fornecida pela parceira Céu da Boca Cozinha Pedagógica. A Tabela de Preços para 2022 pode ser 
consultada na Secretaria da Escola. 
- ATIVIDADES EXTRA-CLASSE, OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS DE TERCEIROS 
Os valores da contraprestação das atividades extracurriculares, extraclasse e/ou serviços prestados por 
terceiros, serão fixados, caso a caso, pela Escola, e não terão caráter obrigatório. Da mesma forma, não 
estão incluídos na anuidade escolar serviços especiais de recuperação, reforço, dependência, adaptação 
decorrente de transferência, uniforme, material didático individual, Cadernos Efaz (até o 5º ano), 
transporte, alimentação e outros serviços, aulas, oficinas e outras atividades opcionais e de uso facultativo 
pelo estudante. 
 
MATRÍCULAS 
Documentos necessários para efetivação da Matrícula: 

• Certidão de Nascimento ou RG do(a) estudante  

• RG e CPF do(a) responsável/contratante 

• Comprovante de residência 

• Transferência Escolar – para estudantes do Ensino Fundamental vindos de outras escolas 

• Certidão de Quitação de Débitos – para estudantes vindos de outras escolas privadas  

• Cópia da caderneta de vacinação (dados pessoais e registro das vacinas) – para estudantes com 
até 10 anos de idade  

- Não cobramos taxa de matrícula. O valor da anuidade será parcelado de acordo com as informações 
acima. Em qualquer caso, no ato da matrícula, deve ser quitada a primeira parcela da anuidade, no valor 
de estabelecido neste Edital.  
- É necessário preencher e assinar o Requerimento de Matrícula e o Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais (presencial ou online). 
- Casos especiais, como estudantes estrangeiros, com necessidades especiais e outros, demandam 
documentação ou providências específicas, cuja relação será fornecida pela Secretaria Escolar. 
- As listas de material individual e dos livros e cadernos Efaz que deverão ser providenciados para o ano 
letivo podem ser consultadas em efaz.com.br/lista-de-materiais. 


