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Educação e Assistência Social - Brasil

CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA PARA ALUNOS VETERANOS 2018
Srs. Pais ou Responsáveis,
Queremos mais uma vez agradecer a confiança depositada no nosso colégio neste ano letivo e, na
expectativa de continuarmos juntos nesta parceria, informamos que o processo de matrícula dar-se-á nas datas
abaixo discriminadas. Os pais que têm filhos em diferentes séries poderão escolher uma data para realizar a
matrícula de todos.
Para os pais que desejam ANTERCIPAR A MATRÍCULA temos as seguintes datas:
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
04 a 06.12.2017 - Horário: 8h às 17h.
Médio
Para alunos APROVADOS DIRETO E APÓS O EXAME FINAL, as datas de entrega do kit e confirmação de
matrícula:
Jardim I e Jardim II
14 e 15.12.2017
Horário: 8h às 17h.
1º ao 6º Ano (Fundamental)
7º ao 9º Ano (Fundamental)

16 e 18.12.2017

Obs.: no dia 16.12(sábado) – Horário: 8h às 12h.

1ª, 2ª e 3ª Séries (Médio)

19 e 20.12.2017

Horário: 8h às 17h.

Para alunos APROVADOS APÓS RECUPERAÇÃO FINAL, as datas de entrega do kit e confirmação de
matrícula:
Ensino Fundamental e Ensino Médio

22, 23, 26 e 27.12.2017 - Horário: 8h às 17h.

ATENÇÃO AOS PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO DO KIT E CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA:
1. Para recebimento do kit, é necessário estar quite com as mensalidades escolares e outras atividades extras
2017 e anos anteriores, inclusive para quem deseja ANTERCIPAR A MATRÍCULA;
2. O Kit de matrícula só será entregue aos pais ou responsável financeiro;
3. Apresentar RG, CPF e comprovante de residência do responsável financeiro para atualização de dados;
4. Entregar comprovantes, caso haja alterações cadastrais como: alteração de nome (aluno e/ou responsável
financeiro), endereço, etc.;
5. Confirmar os dados, preencher (o que for necessário) e assinar o contrato (responsável financeiro) e a ficha
individual do aluno;
6. Entregar 01 foto 3X4;
7. Se a matrícula for de aluno(a) para a 3ª série do Ensino Médio, entregar cópia do RG do(a) aluno(a);
8. Se a matrícula for de aluno(a) não apto à prática da Educação Física, entregar atestado médico com uma cópia,
com período expresso de afastamento no atestado. Informamos que o prazo máximo de validade é de um ano,
por isso se faz necessário atualizar anualmente;
9. Retornar com o boleto de matrícula pago, entregar contrato e fichas de matrícula preenchidas e assinadas.
OBSERVAÇÕES:
 Caso os pais não estejam presentes por motivo de viagem ou outro impedimento, a matrícula poderá ser
realizada por outra pessoa munida de procuração reconhecida em cartório;
 Para garantia da vaga no turno no qual o(a) aluno(a) estuda, o período de matrícula deverá ser seguido
rigorosamente, pois serão consideradas disponíveis as vagas dos alunos que não efetuarem a matrícula
nas datas previstas;
 Por gentileza, não insistir na matrícula se não estiver com a documentação completa;

A confirmação da matrícula deverá ocorrer preferencialmente no mesmo dia ou no dia seguinte do recebimento
do kit.A MATRÍCULA SÓ É EFETIVADA APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS
EXIGIDOS PARA TAL.
Atenciosamente,
Direção

