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“Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua misericórdia dura para sempre.” 
(Salmos 106.1) 

 
 
 
 

EDITAL DE MATRÍCULA  
ALUNOS NOVOS 

2022 
 
 

A Diretoria do Colégio Presbiteriano Mackenzie – Palmas, no uso de suas atribuições, publica este edital que 

regulamenta as condições para as matrículas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio) nesta instituição para o ano letivo de 2022, contendo, também, orientações para ingresso aos Cursos Eletivos. 
 
 

1. INSCRIÇÃO    
 

1.1. O preenchimento da pré-matrícula será on-line, feito por meio do portal Mackenzie  

https://www.mackenzie.br/colegios/palmas ou pelo link de pré-matrícula 

https://www3.mackenzie.br/colegios/matriculaOnline/reserva/index.php  mediante vagas e horários 

disponíveis. 

1.2. Ao acessar, o responsável escolherá uma data para um encontro com a coordenação, para apresentação da 

instituição e avaliação pedagógica do candidato à vaga.              

1.3. Todos os candidatos passam por avaliação pedagógica. 

1.4. Esse procedimento deverá ser realizado até o início do ano letivo, enquanto houver vaga. 

     
 

2. MATRÍCULA 

2.1. As matrículas serão on-line. Os responsáveis pelo candidato, após preencher a pré-matrícula e passar pelo 

processo, aguardarão a devolutiva da avaliação pedagógica e, sendo validada a possibilidade de matrícula, o 

responsável receberá um e-mail para finalização do processo. 

2.2. Após conferir os dados, fazer o upload (digitalização) dos documentos obrigatórios indicados abaixo, salvar 

e aguardar o e-mail de validação deles. 

 

• Certidão de Nascimento (aluno); 

• RG e CPF do aluno; 

• 1 Foto 3X4; 

• Carteira de vacinação (atualizada); 

• RG e CPF do Responsável financeiro; 

• Comprovante de residência; 

• Histórico Escolar (a partir do 2º ano e a partir do término do ano letivo); 

• Declaração de escolaridade (após o término do ano letivo, Guia de Transferência); 

• Atestado médico para a prática de Educação Física. 

https://www.mackenzie.br/colegios/sao-paulo-higienopolis/
https://www.mackenzie.br/colegios/sao-paulo-higienopolis/
https://www3.mackenzie.br/colegios/matriculaOnline/reserva/
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2.3. Após a validação dos documentos, um e-mail será recebido para finalização do processo. 

2.4. O primeiro boleto gerado será no valor de 2021, para as matrículas efetivadas até o dia 20 de dezembro de 

2021, e equivalerá à parcela de janeiro 2022. 

2.5. De acordo com a legislação vigente (Resolução CNE nº 2/2018 e Parecer CNE nº 7/2019), o aceite da 

matrícula está subordinado ao critério da faixa etária, conforme tabela a seguir: 

 
 

CURSO ANO / SÉRIE IDADE MÍNIMA 

Educação Infantil Jardim 3 anos completos até 31/03/2022 

Educação Infantil Jardim I 4 anos completos até 31/03/2022 

Educação Infantil Jardim II 5 anos completos até 31/03/2022 

Ensino Fundamental I 1º Ano 6 anos completos até 31/03/2022 

 
2.6. Caso os responsáveis não efetivem a matrícula on-line em até 10 dias e/ou não enviem os documentos 

necessários dentro dos prazos estipulados, ocorrerá a perda da vaga, que será disponibilizada aos 
candidatos que estiverem em lista de espera.  

2.7. Em caso de desistência da matrícula, o responsável pelo aluno deverá requerer o cancelamento na 
Secretária de Ingresso do Colégio, conforme regras dispostas no Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais.  

 

OBS: O preenchimento da pré-matrícula não garante a vaga e o resultado da avaliação pedagógica não é pré-
requisito para a matrícula. 
 
 

3. MENSALIDADES  
 

Segmentos Ano/Série Valores das parcelas em 2022 
 

Educação Infantil Jardim, Jardim I e II R$ 977,00 

Ensino Fundamental I 1º ao 5º ano R$ 977,00 

Ensino Fundamental II 6º ao 9º ano R$ 1.061,00 

Ensino Médio 1ª à 3ª série R$ 1.483,00 

 
 

 
4. HORÁRIO DAS AULAS 

 

Segmentos Horário Matutino Horário Vespertino  

Educação Infantil (Jardim, Jardim I e II) 
7h30min às 12h 

 

13h30min às 18h 

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) 7h30min às 12h 

 

13h30min às 18h 

 

Ensino Fundamental II (6º e 7º ano) 

7h30min às 12h50min 

(2ª, 3ª, 4ª e 5ª feira) 

13h30min às 18h50min 

(2ª, 3ª, 4ª e 5ª feira) 

7h30min às 12h 

(somente 6ª feira) 

13h30min às 18h 

(somente 6ª feira) 

Ensino Fundamental II (8º e 9º ano) 7h30min às 12h50min 

(2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira) 

13h30min às 18h50min 

(2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira) 
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Ensino Médio – 1ª e 2ª série 

7h30min às 12h 

(3ª, 4ª e 5ª feira) 

 

13h30min às 18h50min 

(somente 3ª e 5ª feira) 

 

7h30min às 12h50min 

(2ª e 6ª feira) 

Ensino Médio – 3ª série 

07h30min às 12h50min 

(2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira) 

 

13h30min às 17h50min 

(somente 2ª e 4ª feira) 07h30min às 12h 

(somente 5ª feira) 

 
 

5. MATERIAIS DIDÁTICOS 

5.1. Será obrigatório o uso dos livros do SME - Sistema Mackenzie de Ensino - conforme registrado no Contrato 

de Prestação de Serviços Educacionais. 

5.2. Será informado a todos os pais e/ou responsáveis, através dos canais de comunicação do Colégio, a respeito 

da logística e aquisição do material didático. 

 
 

 

*Coleção de Fascículos Lego Zoom - Material referente à Educação Tecnológica. 
Obs: O valor desse material será pago anualmente, independente do período que será realizada a matrícula do aluno(a). 

        
 

5.3.  A lista de material 2022, da Educação Infantil ao Ensino Médio, estará disponível no site 

https://www.mackenzie.br/colegios/palmas.  
 

 

6. – UNIFORME 

6.1. O uso do uniforme é obrigatório desde o início do ano letivo e deve ser adquirido na loja localizada no 

prédio do Ensino Médio, localizado no endereço quadra 106 sul, alameda 03, lote 14, telefone: 63.3236-

5318. 

 

7. – CALENDÁRIO ESCOLAR 2022 

7.1. Início do 1º semestre letivo: 24/01/22 - Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio 

                                                                     
7.2. Férias Escolares: de 01/07 a 31/07/2022 

 

 

7.3. Início do 2º semestre letivo: 02/08/2022 
 

Livros Didáticos – Sistema Mackenzie de Ensino – SME Valores 2022 

Educação Infantil – Jardim e Jardim I R$ 516,96 

Educação Infantil – Jardim II R$ 490,24 

Ensino Fundamental – 1º ano R$ 655,20 

Ensino Fundamental – 2º ano R$ 710,24 

Ensino Fundamental – 3º ano R$ 776,64 

Ensino Fundamental – 4º ano R$ 776,80 

Ensino Fundamental – 5º ano R$ 739,52 

Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano R$ 809,12 

Ensino Médio – 1ª série R$ 1.202,52 

Ensino Médio – 2ª série R$ 1.658,48 

Ensino Médio – 3 ª série R$ 2.093,84 

Material da Educação Tecnológica (Jardim ao 5º ano)* R$ 372,60 

https://www.mackenzie.br/colegios/palmas
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7.6   Cronograma das Reuniões de Pais no início do ano letivo de 2022. 
 

 
 

 

8. 1 Desistência 

8.1 Não há cancelamento automático de matrícula. O responsável deve solicitar e preencher o formulário 

com o pedido, oficialmente na Secretaria de Ingresso e Controle - SECIN. 

8.2 No ato de eventual desistência da matrícula requerida, o responsável financeiro deverá preencher a 

solicitação ao Setor de Atendimento Financeiro – SAF, contendo: o motivo, o número do banco, a agência, 

a conta corrente, o nome e o CPF do correntista, na qual será efetuado o depósito da devolução, que 

ocorrerá dentro de 15 (quinze) dias. 

8.3 A desistência de matrícula dá direito ao responsável de pleitear restituição das importâncias já pagas, a 

saber: até 20/12/2021, a devolução será de 100% (cem por cento); ou de 80% (oitenta por cento) se 

requerida até 24/01/2022. 

 

9. Informações complementares 

9.1. O responsável pelo estudante, ao efetivar a matrícula, declara sua concordância com os termos contidos 

no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, na Proposta Pedagógica e no Regimento Escolar. 

 

10. Comunicação entre Escola e Família 

10.1. O responsável pelo aluno compromete-se a manter todos os seus dados atualizados na SECIN - Secretaria 

de Ingresso e Controle - a fim de viabilizar a comunicação, que é feita por vários meios: portal 

(colegio.mackenzie.br), TIA, IsCool App e redes sociais, para o envio de circulares, informativos, eventos e 

aulas. 

10.2. Eventuais dúvidas relativas ao processo de renovação de matrícula poderão ser esclarecidas pelo: 

Secretaria de Ingresso e Controle – SECIN – 63.3236-5300 - de 2ª a 6ª feira das 7h30min às 18h. 

  Setor de Atendimento Financeiro – AFA – 63.3236-5315 - de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h. 

 

                                          Palmas, 24 de novembro de 2021. 

Adriana Regina de Lima Dantas 
Diretora da Educação Básica 

Reuniões de Pais 

Segmentos Datas  Horários Local 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental I 
21/01 - (sexta-feira) 

8h – Estudantes do turno da Manhã 
10h – Estudantes do turno da Tarde 

Auditório do 
Colégio 

Ensino Fundamental II 21/01 - (sexta-feira) 
14h – Estudantes do turno da Manhã 
16h – Estudantes do turno da Tarde 

Auditório do 
Colégio 

Ensino Médio 22/01 - (sábado) 

08h30min – Estudantes da 1ª Série 
10h – Estudantes da 2ª Série 
11h – Estudantes da 3ª Série 

Prédio do Ensino 
Médio 

http://www.colegio.mackenzie.br/

