Resolução CEE/CEB nº 289 de 31/05/2019.

Resolução CEE/CEB nº 99 de 15/03/2018.

Entidade Mantenedora – Cooperativa de Ensino da Cidade de Goiás – COOPECIGO
CNPJ: 25.035.411/0001-43
site: www.coopecigo.com.br / E-mail – contato@coopecigo.com.br
Telefone: (62) 3371-1986

Circular n° 02/2021

Goiás, 08 de novembro de 2021.

Senhores Pais e Responsáveis,

Informamos que, após reunião do Conselho Administrativo da Cooperativa de
Ensino da Cidade de Goiás - COOPECIGO, no último dia 05, ficou estabelecido que não
haverá reajuste no rateio mensal (mensalidades) nos meses de janeiro a abril de
2022. Aguardaremos a data-base da categoria (Professores), no mês de maio, para fazer
o estudo e definir se haverá reajuste ou não nas mensalidades a partir de maio de 2022.
À oportunidade, comunicamos que os rateios suplementares (taxa de material)
permanecerão com os mesmos valores para quem fizer ou renovar a matrícula neste
ano de 2021. Em breve, comunicaremos a data de início das matrículas.
É importante esclarecer que, para contribuir com esse valor, a matrícula
precisa ser efetivada/renovada até o mês de dezembro deste ano de 2021, pois, em
janeiro de 2022, os rateios suplementares passarão por um reajuste em decorrência
da inflação que tem elevado, dia após dia, os custos com materiais.
Relembrando: os valores dos rateios suplementares do ano de 2021 são os
seguintes:
- R$450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais): Educação Infantil, 1º e 2° anos do
Ensino Fundamental, para material coletivo e blocos de atividades;
- R$300,00 (Trezentos reais): 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, para material
coletivo e bloco de atividades;
- R$200,00 (Duzentos reais): 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e Ensino
Médio, para material a ser utilizado nas atividades complementares.
Assim sendo, convidamos os senhores a ficarem atentos à data de início das
matrículas e a realizarem-nas ainda neste ano para usufruírem dos valores supracitados.
À disposição para maiores informações.
Cordialmente,

Rosi Meire Aparecida Fulanette Corrêa
Diretora Geral

Fernanda Regina Torres de Almeida
Diretora Pedagógica da Escola Letras de Alfenim

