
RENOVAÇÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE EDUCACIONAL - 2021

Prezados Responsáveis,

Vivemos tempos novos e vamos nos adaptando às mudanças que o contexto de
pandemia nos apresenta, deste modo, vamos buscando alternativas para que a vida vá
acontecendo, sempre na esperança e expectativa de dias melhores.

Chegamos ao mês de agosto e se aproxima a época de RENOVAÇÃO DE BENEFÍCIO
DE GRATUIDADE EDUCACIONAL para o ano de 2021. Para darmos início a esse processo,
estamos encaminhando, em anexo, a FICHA SOCIOECONÔMICA do(a) aluno(a) e a listagem
de documentos necessários para a Concessão do Benefício de Gratuidade Educacional.

Lembramos que a solicitação do benefício de gratuidade é feita, anualmente, e esse
processo diz respeito à concessão do desconto para o ano de 2021, ou seja, as famílias de
TODOS os alunos que desejarem continuar matriculados no Stella Maris ano que vem, devem
devolver a FICHA SOCIOECONÔMICA, junto com os documentos solicitados, na
Secretaria, no prazo indicado.

VALE RESSALTAR QUE, MESMO OS ALUNOS QUE PORVENTURA SE ENCONTREM EM
SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA EM 2020, PODEM E DEVEM SOLICITAR A RENOVAÇÃO DA
GRATUIDADE.

Pedimos atenção especial às datas no quadro abaixo, pois devido aos protocolos que
visam evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social, organizamos a devolução num
prazo mais estendido e os responsáveis, que têm mais de um filho (a) na escola, podem
entregar a documentação de todos no mesmo dia.

POR ISSO, PEDIMOS QUE SE ORGANIZEM E RESPEITEM A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA
PARA A ENTREGA DAS FICHAS E DOCUMENTOS, NOS PRAZOS CERTOS.

Para download da documentação para preenchimento
https://www.stellamaris-rj.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Renovação-Beneficio-2021
-Documentos.pdf
https://www.stellamaris-rj.com.br/wp-content/uploads/2020/08/ficha-socioeconomica.202
1doc.pdf

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 7h30 às 11h30   13h15 às 16h30

Fundamental I - 1º ano - 01 e 02/09
2º ano - 03 e 04/09
3º ano - 08 e 09/09
4º ano - 10 e 11/09
5º ano - 14 e 15/09

Fundamental II - 6º ano - 16 e 17/09
7º ano - 18 e 21/09
8º ano - 22 e 23/09

Ed. Infantil - Maternal e Infantil I - 24 e 25/09
Infantil II - 28 e 29/09

Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente

Direção.
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