
 
 

Vitória, 29 de setembro de 2021.

LEMBRETE REMATRÍCULA 2022 

Senhores pais e/ou responsáveis,

O CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRO MUNDO disponibilizou, para maior agilidade e
conforto de todos, a Rematrícula On-line.

Essa ferramenta estará disponível em nosso site (www.pmundo.com.br), na página
inicial, a partir do dia 23 de setembro.

INSTRUÇÕES: 
1. Acesse o site www.pmundo.com.br;
2. Clique no banner de rematrícula;
3. O login é o RA do aluno (caso não saiba, entre em contato com a secretaria escolar);
4. A senha é a data de nascimento do aluno composta por oito dígitos, ex.: 14112016; 
4. Na nova janela, preencha todos os dados corretamente e clique em avançar;
5. Selecione as opções desejadas de pagamento; 
6. Na sequência, visualize o contrato. Caso esteja tudo certo, clique em assinar;
7. Você receberá um token no seu e-mail, que valerá como sua assinatura digital;
8. Copie o token recebido na tela que está no seu portal e em seguida clique em “gerar
matrícula”;
9. Pronto! Sua matrícula está concluída. 

Observação:
O responsável que tiver alguma dificuldade para efetivar a rematrícula on-line poderá
realizá-la presencialmente, comparecendo à Secretaria da escola, das 08h às 17h.

Caso haja dúvida referente à Rematrícula On-line, favor entrar em contato
conosco pelo e-mail secretaria@pmundo.com.br

ATENÇÃO!
O responsável que deseja transferência para a unidade de Vila Velha ou

mudança de turno na unidade de Vitória deverá comparecer pessoalmente à
Secretaria da unidade de Vitória para realizar a rematrícula.



DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA REMATRÍCULA
Por tratar-se de rematrícula, não há necessidade de entregar documentos na Secretaria
da escola, salvo casos de atualização de endereço.

 
 
 
 
 
 

DESCONTO DE IRMÃOS
Pais que matricularem dois ou mais filhos na escola receberão 10% (dez) por cento de
desconto nas mensalidades do 2º filho, a partir da parcela referente ao mês de
fevereiro/22. 
Ex.: 1º filho – Mensalidade integral;
       2º filho – Desconto de 10% a partir da segunda parcela;
       3º filho – Desconto de 10% a partir da segunda parcela. E assim sucessivamente.

LISTAS DE MATERIAIS 2022
As listas de materiais escolares para 2022 estarão disponíveis no site da escola a partir do
dia 1º de outubro/2021.

Na certeza de contar com a renovada confiança em nosso trabalho, agradecemos
antecipadamente e nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos por telefone
(27) 3434-1477 ou por e-mail (secretaria@pmundo.com.br).

Atenciosamente,
A Direção.

BENEFÍCIOS PARA REMATRÍCULA 2022!
 

O responsável que efetivar a rematrícula até o dia 12 de outubro receberá um
desconto especial de 15% na primeira parcela da anuidade 2022 – que poderá

ser paga em até 4x no cartão de crédito ou no boleto. 
 

Depois dessa data, não será concedido o desconto na primeira parcela e o valor
cheio poderá ser pago em 2x ou 3x, de acordo com a data da rematrícula. 


