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Renovação de Matrícula 2022 
Educação Básica 

 

Palmas, 24 de novembro de 2021. 

 

Prezados pais e/ou responsáveis,  

 

Chegamos ao final de mais um ano letivo e louvamos a Deus pelo seu cuidado e direção em todas as 

mudanças vivenciadas. Contudo, agradecemos, especialmente, pelo retorno presencial dos nossos 

alunos, professores e equipe de colaboradores do colégio, que transcorreu com ordem, segurança, 

compreensão e muita colaboração de todos.   

Com alegria, informamos que a Renovação de Matrículas para 2022 está aberta no Portal TIA. Para 

garantir sua vaga e realizar a matrícula com os valores de 2021, pedimos que sigam as orientações 

abaixo: 

1. Entre no TIA e siga o passo a passo: 

- Acessar o Portal do Mackenzie: https://www.mackenzie.br/, clicar no ícone Aluno e 

Antigo Aluno e escolher a opção Acesso do Aluno (TIA); 

- Fazer o Login (código de matrícula + senha (data de nascimento no padrão americano 

AAAA/MM/DD), e escolher a opção Renovação de Matrícula; 

- Para finalizar, aceitar o contrato e efetuar o pagamento do boleto de renovação. 

- Caso haja algum débito, entre em contato com o setor financeiro - 

afa.palmas@mackenzie.br. 

2. Sua vaga está garantida até o dia 20/12/2021. 

3. A partir de janeiro, a matrícula será no valor definido para o ano de 2022, conforme tabela: 

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 
 

OBSERVAÇÃO: em caso de mudança de curso (Educação Infantil, Ensino Fundamental I para Ensino 

Fundamental II; e Ensino Fundamental II para o Ensino Médio), o valor do boleto será referente à 

série a ser cursada.  

https://www.mackenzie.br/
mailto:afa.palmas@mackenzie.br
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4. Valores do Material Didático para 2022: 

 

Agradecemos a confiança e a colaboração de nossas queridas famílias e contamos com todos vocês 

para o próximo ano. Gratos por tudo o que vivemos e pelo que vencemos, debaixo da graça e do 

amor do nosso bondoso Deus. 

 

Fraternalmente,  

 

 

Adriana Regina de Lima Dantas 
 Diretora da Educação Básica 

 

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 


