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Aos senhores responsáveis pelos estudantes atuais e/ou interessados 

Colégio Batista Taylor-Egídio  

Jaguaquara – Bahia 

 

EDITAL DE MATRÍCULA PARA O ANO LETIVO 2023 

O Colégio Batista Taylor-Egídio leva ao conhecimento da comunidade em geral as normas e 

orientações pertinentes às matrículas para o ano letivo de 2023, conforme a seguir: 

1. MATRÍCULAS/2023 

1.1.  As matrículas para o ano letivo 2023 iniciarão no dia 08/11/2022 e encerrarão em 

20/12/2022.  

1.2. Os estudantes da casa terão suas vagas reservadas até o dia 20/12/22. Após a referida 

data, as vagas serão disponibilizadas para novos estudantes que estiverem na fila de 

espera. 

1.3. Por conta da organização interna do CBTE, as vagas por turmas estão limitadas. Sob 

nenhuma hipótese ultrapassaremos os limites de estudantes por turmas. O demonstrativo 

de vagas para 2023 encontra-se no plano de matrícula disponível na administração do 

Colégio.  

1.4. Promoções especiais para as matrículas: 

a) Os Parceiros Fieis que efetuarem as matrículas até 30 de novembro, com boleto de 

pagamento para 12 de dezembro de 2022, terão o desconto especial do ano vigente, 

na parcela da matrícula.  

b) Matrículas realizadas no período de 1º a 20 de dezembro terão o desconto especial 

promocional de 20%, na parcela da matrícula. 

c) Matrículas realizadas a partir de janeiro 2023 pagarão o valor integral, na parcela da 

matrícula. 

d) As matrículas para o CBTE Jr. realizadas até 30 de novembro de 2022 adquirirão os livros 

paradidáticos para 2023 no valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada, isto é, se forem 

comprados no ato da matrícula. Após o dia 30 de novembro, os livros paradidáticos 

para 2023 custarão R$ 40,00 (quarenta reais). 

2. MATRÍCULAS ONLINE  

2.1. O sistema de matrícula do Colégio Batista Taylor-Egídio recebeu as orientações do SINEPE-

BA, da Convenção Batista Baiana, do SISED e encontra-se devidamente profissionalizado, 

na opção Online. Acesse o site do Colégio: https://www.tayloregidio.org.br/. Ao entrar 

neste site, você verá o campo da matrícula. É autoexplicativo. (estará aberto para as 

matrículas de 2023 a partir do dia 08 de novembro de 2022). 

3. ASSINATURA DOS CONTRATOS 

3.1. Os contratos das matrículas realizadas eletronicamente serão assinados no Colégio, nos 

dias úteis da semana, das 8h às 12h, das 14h às 17h, no período de 08 de novembro a 20 

de dezembro de 2022.  

4. MATRÍCULAS PRESENCIAIS 

4.1. Nos casos das pessoas impossibilitadas de realizarem as matrículas por meio eletrônico, a 

equipe CBTE estará em plantão presencialmente, todos os dias úteis da semana das 8h às 

12h, das 14h às 17h, no período de 08 de novembro a 20 de dezembro de 2022.  

5. GARANTIA DE VAGA DOS ESTUDANTES DA CASA 

5.1. A garantia da vaga para o estudante da casa terá como respaldo a efetuação da 

matrícula e o pagamento do respectivo boleto. 

5.2.  Os responsáveis pelos estudantes só poderão renovar as matrículas dos seus dependentes, 

se estiverem em dia com as mensalidades do ano em curso. 

5.3. Para renovação da matrícula de cada estudante da casa, a pasta de documentos 

individuais deve estar totalmente completa e atualizada (as fotos devem ser atuais) na 

secretaria do Colégio, inclusive com endereços atuais e telefones dos responsáveis. 

5.4. Cada estudante da casa já teve seu caso financeiro estudado, de per si, pela equipe 

diretiva em acordo com as determinações do Conselho Fiscal da Convenção Batista 

Baiana, as quais estão registradas no plano de matrícula 2023. A equipe de matrícula está 

autorizada a efetuar o que foi deliberado. 

https://www.tayloregidio.org.br/
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6. CARTEIRA DE ESTUDANTE 

6.1. A Carteira de Estudante é terceirizada pelo Colégio e adquirida na secretaria do mesmo.  

Para acesso ao campus Taylor-Egídio, todo estudante deverá apresentar a referida 

Carteira. O valor do investimento para a aquisição é de R$ 15,00 (quinze reais), que será 

pago no ato da matrícula. 

7. MENSALIDADES 

7.1. A anuidade escolar é dividida em 12 parcelas, sendo que a 1ª corresponde à matrícula 

referente ao ano letivo de 2023. O vencimento de cada parcela se dará no dia 05 (cinco) 

de cada mês.  

7.2. O pagamento das mensalidades será feito por meio de boleto bancário. 

7.3. Em caso de atraso, inadimplência ou cheque devolvido, o valor da parcela vencida será 

sem desconto e acrescido de juros de 0,34% ao dia e multa de 2% sobre o saldo devedor 

apurado. 

8. DOCUMENTAÇÃO 

A matrícula só será efetuada mediante a apresentação da documentação relacionada 

abaixo: 

9. MATERIAL ESCOLAR 

Da Educação Infantil aos Anos Iniciais (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental): A lista do material 

escolar será disponibilizada no ato da matrícula, com os respectivos objetivos pedagógicos, e 

deverá ser adquirida pelo responsável, na papelaria de sua preferência.  

Os paradidáticos da Educação Infantil aos Anos Iniciais estarão disponíveis na tesouraria do 

Colégio. 

10. SISTEMA POSITIVO DE ENSINO - 2023 

Os módulos serão solicitados novos por razões pedagógicas e contratuais. Não será permitido 

o uso de módulos nas versões anteriores por inviabilizarem o trabalho pedagógico – processo 

de ensinoaprendizagem e por ser ilegal. Os responsáveis, ao adquirirem o Sistema Positivo de 

Ensino, estarão adquirindo uma plataforma coadjuvante da práxis pedagógica do Colégio 

Batista Taylor-Egídio, inclusive a plataforma do SPE é utilizada nas avaliações.  

11. VESTIMENTA ESCOLAR (PARA AS AULAS PRESENCIAIS) 

A vestimenta escolar do ano letivo 2023 será assim composta: calça jeans ou bermuda nos 

joelhos, nas cores: azul ou preta, nos modelos tradicionais; camisa personalizada adquirida no 

colégio; calçado confortável fechado, tipo tênis ou sapatilha, em cores neutras.  

Vestimenta da Educação Física: camiseta e bermuda personalizadas, adquiridas na tesouraria 

do Colégio.  

12. EVENTOS 

Todos os eventos do Colégio Batista Taylor-Egídio, com objetivos pedagógicos, encontram-se 

devidamente organizados, cronometrados e orçamentados no Calendário Escolar – 2023. 

 

Jaguaquara, 06 de outubro de 2022. 

 

 

ESTUDANTES  DA CASA ESTUDANTES NOVOS 

 Cópia do comprovante 

de endereço atual 

 

 Cartão de vacina 

atualizado 

 

 4 fotos atuais 3x4 

 

 Cópia do Cartão do SUS 

 

 4 fotos atuais 3x4 

 Cópia da Certidão de Nascimento e Carteira de Identidade 

 Comprovante de endereço atual 

 CPF e RG do responsável financeiro  

 Recibo de quitação da anuidade escolar de 2022 (Escola de 

Origem) 

 Transferência ou declaração provisória 

 Cartão de vacina atualizado 

 Cópia do Cartão do SUS 

 
Sonilda Sampaio Santos Pereira   

Diretora  COLÉGIO BATISTA TAYLOR-EGÍDIO 

100 ANOS  

NAVEGANDO NAS ÁGUAS JAGUAQUARENSES  
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