
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2022 

 
 
Comunicamos aos interessados que, a partir desta data, encontram-se abertas as matrículas 
de alunos para o ano letivo de 2022, para o Colégio São Paulo, estabelecimento localizado 
na Rua Luiz Portela da Silva, no 628, Itaigara, CEP 41815-290, nesta Capital. 
 
As matrículas serão realizadas na sede do Colégio São Paulo e, também, na forma on-line, no 
portal do Colégio na Internet, no endereço www.cspba.com.br, seguindo as instruções nele 
contidas em cada passo, para os cursos e séries a seguir discriminados. 
 
O processo de matrícula encerrar-se-á no prazo legal de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme 
estabelece a Lei 9870 de 23/11/99, publicada no DOU de 24/11/99, ou para os novos alunos, 
à medida que se esgotarem as vagas. 
 
O número de vagas por sala-classe, para novos alunos que não fizeram a pré-matrícula, é o 
seguinte: 
 

SALA-CLASSE DO CURSO DO TURNO REGULAR Nºººº DE VAGAS 

1ºººº ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 15 

2ºººº ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0 

3ºººº ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0 

4ºººº ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3 

5ºººº ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 5 

6ºººº ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0 

7ºººº ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0 

8ºººº ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0 

9ºººº ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0 

1ªªªª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 2 

2ªªªª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 10 

3ªªªª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

O número de vagas por sala-classe, para alunos matriculados no Curso do Turno Regular, 
que optarem pelo Curso do Turno Complementar opcional é o seguinte: 
 
SALA-CLASSE DO CURSO DO TURNO COMPLEMENTAR 
opcional      

Nº DE VAGAS 

1ºººº ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 10 

2ºººº ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 10 

3ºººº ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 10 

4ºººº ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 10 

5ºººº ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 10 

 
Para comodidade dos Senhores Pais de novos alunos do Colégio São Paulo e também dos 
atuais alunos, estes últimos, quando já estiverem liberados para matrícula, sugerimos 
utilizarem, durante o período legal de matrícula (09/12/2021 a 24/01/2022), preferencialmente, 
a forma on-line através do site www.cspba.com.br, para a efetivação da matrícula dos seus 
filhos.  
 
Cumpre-nos também informar que os valores das anuidades escolares para o ano letivo de 
2022 são os seguintes: 
 

CURSOS DO TURNO REGULAR VALOR DA ANUIDADE 

1o ao 5o Ano do Ensino Fundamental R$ 30.204,00 

6o ao 9o Ano do Ensino Fundamental R$ 34.453,20 

1a e 2a Séries do Ensino Médio R$ 38.465,52 

3a Série do Ensino Médio, com pré-vestibular R$ 48.563,16 
 
Para o Curso do Turno Complementar opcional, que será oferecido apenas aos alunos do      
1o ao 5o Ano do Ensino Fundamental (EF), os valores das suas respectivas anuidades, 
adicionais à anuidade escolar do Curso Regular, serão os seguintes: 
 
CURSO DO TURNO COMPLEMENTAR opcional 
Do 1o ao 5o Ano do Ensino Fundamental  

VALOR DA ANUIDADE 

Valor para 05 (cinco) dias semanais (integral)                                       R$ 21.431,13 
Valor para 05 (cinco) dias semanais até às 15h10min                                             R$ 12.787,29 
Valor para 04 (quatro) dias semanais (integral)                                    R$ 18.990,12 
Valor para 04 (quatro) dias semanais até às 15h10min R$ 11.330,79 

 
O valor da anuidade escolar do CURSO REGULAR será dividido em 12 (doze) parcelas 
mensais, iguais e sucessivas, sendo que a primeira deverá ser paga no ato da matrícula do(a) 
aluno(a), e as seguintes, com vencimento no dia 03 (três) de cada mês vincendo, a partir 
do mês de fevereiro de 2022. 
 
 
 



 

 
 

Já o valor da anuidade escolar do CURSO DO TURNO COMPLEMENTAR opcional, também 
será dividido em 12 (doze) parcelas mensais, porém, com as 2 (duas) primeiras (a do ato da 
matrícula e a do mês de fevereiro), e a última (a do mês de dezembro), com o mesmo valor, 
diferente do valor das 9 (nove) parcelas restantes (de março a novembro), que terão valores 
iguais, todas elas com vencimentos regulares no dia 03 (três) de cada mês vincendo.  
 
Informamos também que se encontram afixados a partir desta data, no endereço acima 
mencionado e no site do Colégio na Internet, para conhecimento dos interessados, o texto da 
proposta de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (CPSE), os valores das 
anuidades escolares e o número de vagas por sala-classe para o ano letivo de 2022, 
conforme determina a Lei Federal no 9.870/99, de 23/11/99, assim como a Lista de Material 
Didático com o Plano de Execução do respectivo curso, esta conforme estabelece a Lei 
Estadual no 6.586/94,  de 16/06/94, e o Aditivo ao referido Contrato para o CURSO DO 
TURNO COMPLEMENTAR opcional. 
 
A matrícula para o ano letivo de 2022 ocorrerá preferencialmente de modo on-line (digital). 
Para tanto, o(a) Responsável pelo(a) aluno(a) deverá: 
 
Para os Alunos da Casa: 
 
● Seguir o passo a passo que se encontra disponível no site do Colégio na Internet, 

acessando o link: Alunos da Casa – Colégio São Paulo (cspba.com.br) 
 
● Assinar eletronicamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (CPSE) 

juntamente com a Ficha de Solicitação de Matrícula, que estarão disponíveis no Portal do 
Aluno, no site do Colégio na Internet; 

 
● Pagar o valor da primeira parcela (Matrícula) da anuidade escolar. Os valores da primeira 

e das demais parcelas da anuidade são os que constarão no Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais (CPSE); e, 

 
● Receber a cópia finalizada do CPSE. 
 
Para os Novos Alunos: 
 
• Seguir o passo a passo que se encontra disponível no site do Colégio na Internet 

acessando o link: Matrículas Alunos Novos 2022 – Colégio São Paulo (cspba.com.br); 
 
● Entregar o original ou enviar cópia da Declaração de Transferência ou do Histórico 

Escolar do aluno, do mesmo estabelecimento de ensino em que ele estudava quando 
teve seu pedido de matrícula deferido pelo Colégio São Paulo, para o e-mail da Secretaria 
do Colégio (secretaria@cspba.com.br). Para os alunos a partir do 1o ano, o Histórico 
Escolar original deverá ser entregue no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da 
efetivação da matrícula;  

 
● Assinar eletronicamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (CPSE) 

juntamente com a Ficha de Solicitação de Matrícula, que devem ser acessados através do 
link apresentado acima; 

  
● Efetuar o pagamento da 1a (primeira) parcela da anuidade escolar de 2022 (matrícula), ou 

do seu complemento, se o(a) aluno(a) tiver sido pré-matriculado(a) e tiver pago parte 



 

 
 

desta parcela, cujo boleto bancário será enviado pelo Colégio para o e-mail do(a) 
Responsável pelo(a) aluno(a). Os valores da primeira e das demais parcelas da anuidade 
são os que constarão no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (CPSE); e, 

 
● Receber a cópia finalizada do CPSE. 
 
Após a realização da matrícula, o boleto bancário referente à 2a (segunda) parcela da 
anuidade escolar, com vencimento para o dia 03/02/2022, será também enviado pelo Colégio 
para o e-mail do(a) Responsável pelo(a)  aluno(a), assim como poderá ser obtido diretamente 
no Portal do Aluno, no site do Colégio na Internet. 
 
Para aquele que assim preferir ou tiver alguma pendência financeira com o Colégio, no 
momento da matrícula, esta poderá ocorrer de forma presencial, na Secretaria do Colégio São 
Paulo, no horário das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. 
 
A pessoa que realizar a matrícula do(a) aluno(a) será a única responsável legal por ele(a) 
perante o Colégio São Paulo e sua Entidade Mantenedora. Caso o(a) Responsável pelo(a) 
aluno(a) tenha que se fazer representar por terceiro, este deverá apresentar-se munido do 
documento de identificação e de Mandato de Procuração para esse fim, outorgada pelo(a) 
Responsável pelo(a) aluno(a). 
  
Ocorrendo dúvidas, colocamo-nos à disposição dos interessados para os devidos 
esclarecimentos. 

 
Salvador, 09 de dezembro de 2021. 

 
 
 

Colégio São Paulo - Estabelecimentos de Educação Ltda. 
CNPJ/MF no 14.399.836/0001-15 

Antonio Jorge de A. Santos  
Administrador 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


