
 

 

Natal, 27 de junho de 2022. 

Prezados Pais e Responsáveis, 

Iniciamos, hoje (27), o processo especial de matrícula de irmãos de nossos educandos 
veteranos. Neste ano, realizaremos todo o processo de modo virtual, por meio do site: 

www.marista.edu.br/pre-matricula, buscando propiciar mais facilidade e comodidade a todos. 

Assim, no desejo de bem acolhê-los, como membros da Família Marista, reservamos o período 
até o dia 31 de agosto de 2022 para que as vagas disponíveis, no ano letivo de 2023, sejam 

priorizadas para seus filhos. Após essa data, as vagas remanescentes serão abertas a outros 

candidatos, com ampla concorrência.  

Para o próximo ano letivo, temos duas novidades positivas na nossa Unidade: a conclusão 
do novo prédio da Educação Infantil e a abertura de turmas para estudantes a partir de 2 anos – 

o Maternal II. Logo, é essencial que a demanda de vagas aconteça em tempo hábil, para podermos 

bem atendê-los e recebê-los. Enfatizamos, por essa razão, que, após o prazo estabelecido (31 de 
agosto), as vagas remanescentes serão disponibilizadas para o público externo. 

Ressaltamos, ainda, que, no edital, contido no site de inscrição (www.marista.edu.br/pre-

matricula), estão destacadas as regras e todas as informações necessárias para o referido 
processo especial. Pedimos que leiam e conheçam todas as informações desse processo especial, 

para que possamos melhor atender às demandas de todos e garantir que toda sua família faça 

parte de nossa Instituição.  

 
ORIENTAÇÕES AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS PARA INSCRIÇÃO 

 

1. O processo especial é exclusivo para irmãos de atuais estudantes maristas. 
2. A inscrição deverá ser realizada online, pelo site: www.marista.edu.br/pre-matricula, a 

partir do dia 27/06/2022. 

3. O prazo final para matrícula e pagamento da primeira parcela da anuidade é 31 de agosto 
de 2022. 

4. A primeira parcela da anuidade poderá ser parcelada em até 5 vezes, em caso de 

matrículas realizadas até 31 de agosto de 2022.  

 
Para informações mais detalhadas ou ajuda no processo, procure a secretaria escolar ou 

acesse o edital. 

Que São Marcelino Champagnat e Maria, nossa Boa Mãe, abençoem a todos nós. 

 

Fraternalmente,  

 
 

Ir. Luiz André da Silva Pereira 

DIRETOR 
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