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Informativo Pré-matrícula – Grupo 2 EI ao 2º Ano EM / 2021 

 

SOBRE PREENCHIMENTO DAS VAGAS: Alunos da casa e filhos de nossos funcionários têm prioridade de vagas. Após as 
datas estabelecidas para essas famílias se manifestarem, matricularemos os novos alunos na sequência da inscrição, à 
medida que as famílias forem avançando as etapas abaixo:  

 1ª etapa: PREENCHIMENTO DE CADASTRO ON-LINE – DE 11 A 21 DEZEMBRO DE 2020 

✓ Após 24 horas úteis do preenchimento do formulário, entraremos em contato através do e-mail informado no cadastro 
para agendar a etapa seguinte. 

2ª etapa: ENTREVISTA FINANCEIRA/PEDAGÓGICA  

✓ Apresentar os comprovantes de pagamento das mensalidades escolares dos meses de fevereiro a dezembro do ano 
corrente ou recibo que comprove assiduidade do pagamento. 

✓ Trazer portfólio ou ficha de avaliação do ano 2020 (Grupo 3 ao 2º Ano EF I). 

✓ Trazer cópia do boletim do ano corrente e do ano anterior (3º Ano EF I ao 2º Ano EM). 

 3ª etapa: PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA QUE SERÁ ENVIADO POR E-MAIL LOGO 
APÓS A ENTREVISTA FINANCEIRA/PEDAGÓGICA   

4ª etapa: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2021 (PARA TODOS OS GRUPOS/SÉRIES) E ASSINATURA DO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (APENAS PARA OS ALUNOS DO G2 AO G5) 

Trazer: 

✓ 5 fotos 3X4 (Grupo 2 ao 1º Ano F I). 

✓ 3 fotos 3X4 (2º Ano F I ao 2º Ano EM). 

✓ Pagamento da primeira parcela da anuidade 2021 da série pretendida na secretaria da escola até o dia 22/12/2020 para 
habilitar o(a) candidato(a) ao processo de matrícula. Será aceito pagamento em dinheiro ou cheque (esse valor será 
devolvido caso o(a) candidato(a) não seja matriculado(a)). Caso o cheque seja devolvido por qualquer motivo, o(a) 
candidato(a) será automaticamente desabilitado(a) do processo de matrícula. Pede-se, então, que o emitente se certifique 
da compensação do cheque. 

✓ Pagamento da taxa de R$ 150,00 para cobrir os custos da avaliação diagnóstica dos(as) candidatos(as) do 1º ano EF I ao 
2º ano EM.  

5ª etapa: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

✓ Do 1º ano EF I ao 8º ano EF II: dias 02, 03 e 04/02/2021 (terça, quarta e quinta-feira) 08h00 às 12h00. 

✓ Do 9º ano EF II ao 2º ano do EM: dias 03 e 04/02/2021 (quarta e quinta-feira) 08h00 às 12h00/14h00 às 17h00. 

  

6ª etapa: ATENDIMENTO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL PREVIAMENTE AGENDADO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS QUE 
FIZERAM AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

✓ Após o atendimento individual pedagógico, o responsável financeiro assinará o Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais e efetuará o pagamento do material didático complementar, com textos e exercícios, que será entregue no 
início de cada unidade para os(as) alunos(as) do 6º ano EF I ao 2º ano EM. 

Trazer original da transferência da escola anterior para os(as) alunos(as) do 2º ano EF I ao 2º ano EM até 02 de fevereiro de 
2021. 

OBSERVAÇÃO: Excepcionalmente, em 2021, devido à pandemia, nosso programa anual de bolsas, exclusivo para alunos 
do 9º ano EF II ao 2º ano EM, estará suspenso. 


