
DAS SALAS DE
AULAS PARA O
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A NATUREZA,
AO AR LIVRE.

EXPERIÊNCIAS
PRA VIDA

CARTA
REMATRÍCULA



Estimados Pais:
QuandoQuando iniciamos 2020, não imaginávamos 
quão diferente seria esse ano. Desde o início da 
pandemia, unimos todos os esforços de 
professores, coordenadores, orientadores, 
equipes de apoio e de vocês, pais, para que o 
processo ensino-aprendizagem de nossos 
alunos continuasse com a melhor qualidade 
popossível, mesmo diante de tantos desafios.
Nosso muito obrigado especial por confiarem 
os filhos de vocês a nós e por todo 
envolvimento e comprometimento na 
aprendizagem deles.
Queremos continuar juntos em 2021. Estamos 
sonhando com a volta de nossos alunos à 
Escola, andando pelas alamedas, aprendendo 
dentro e fora da sala de aula, desfrutando do 
convívio social e da interação com a natureza 
em nossos 300.000m² de área verde. Será lindo 
ver nossas crianças e jovens circulando em 
nonosso campus.
Para isso, estamos começando o procedimento 
de rematrículas para 2021. Nesse ano, 
inovando diante dos desafios impostos pela 
pandemia, nossa matrícula será on line. Não 
enviaremos nenhum material impresso, como 
fazíamos em anos anteriores e você não 
precisará vir ao Colégio UNASP para 
rematricular seu filho.rematricular seu filho.



A partir de hoje, você receberá um e-mail cujo 
remetente é o sistema de certificação digital 
ÁBARIS, contendo o contrato para a 
rematrícula. Após a assinatura do contrato, o 
boleto de rematrícula estará disponível no 
portal do aluno através do link 
http://sistemas.unasp.edu.br/aluno/. 

AbaiAbaixo as informações de como realizar a 
matrícula on-line, através de um tutorial 
preparado por nossa equipe:   
     Link http://abre.ai/rematricula2021 

AsAs inovações não param por aí. Entendendo o 
momento que estamos vivendo, e a dificuldade 
que todos estamos passando, o Colégio UNASP 
caminhará ainda mais para auxiliar você na 
realização da rematrícula de seu filho e 
garantir a vaga e o turno de estudo desejado. 
Atente para as seguintes informações:



As rematrículas realizadas até o dia 20 de 
outubro de 2020, contemplarão:
  a. Desconto especial de 70% no valor da   
  matrícula (podendo ser dividido o valor em  
  5 vezes no cartão de crédito);

    b. Garantia de reserva de vaga na turma e  
  no turno desejado. (Após essa data,     
  abriremos para matrículas de alunos    
  novos. Não garantiremos nem turma e nem  
  turno, devido à alta procura já manifestada  
  por pais de alunos novos.);

    c. Compra de livros e uniformes com    
  possibilidade de parcelamento em até 12  
  vezes no cartão de crédito. Não teremos   
  aumento no valor praticado em 2020;

  d. Participação nos sorteios de brindes   
  especiais que ocorrerão até essa data.

SabemosSabemos que o momento exige 
comprometimento de todos: pais, alunos, 
professores e a própria instituição. Estamos 
fazendo a nossa parte para que juntos sejamos 
vitoriosos nesse momento. 



Caso você tenha alguma dúvida ou necessite de 
algum suporte para a realização da 
rematrícula de seu filho, criamos um canal 
direto para lhe auxiliar no que for preciso. Você 
poderá nos contatar nos seguintes canais de 
comunicação:

Telefones: (11) 2128-6260 e (11) 2128-6199
WhatsApp: (11) 2128-6260 e (11) 2128-6199WhatsApp: (11) 2128-6260 e (11) 2128-6199
E-mail: financas.sp@unasp.edu.br

Qualquer dúvida, estamos à disposição!

Atenciosamente,

Marlene Lehr 
Diretora do Berçário ao Fundamental I                                                           

Vilma Andrade
DiDiretora do Fundamental II e Ensino Médio


