Informativo Pré-matrícula – Grupo 2 ao 8º Ano / 2022
1ª etapa: PREENCHIMENTO DE CADASTRO ON-LINE – DE 1º DE OUTUBRO A 1º DE DEZEMBRO DE 2021
(

) Entraremos em contato através do e-mail informado no cadastro, cinco dias úteis após preenchimento, para confirmar
inscrição e fazer agendamento com a gerente financeira. Caso não receba a confirmação decorridos os cinco dias,
gentileza entrar em contato através do e-mail: matricula@colegiohelyos.com.br.

2ª etapa: ENTREVISTA FINANCEIRA – DE 04 DE OUTUBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2021 (Agendada por e-mail)
(

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

3ª etapa: INSCRIÇÃO PRESENCIAL – DE 04 DE OUTUBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2021

Após liberação do Setor Financeiro, trazer:
(

) Cópia do comprovante de endereço dos responsáveis legais do(a) candidato(a).

(

) Cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade e CPF do(a) candidato(a).

(

) Cópia do cartão de vacina das páginas da identificação da criança e das vacinas (apenas para Educação Infantil).

(

) Cópia do boletim do ano corrente e do ano anterior (3º Ano Fundamental I ao 8º Ano Fundamental II).

(

) Trazer cópia do portfólio ou ficha de avaliação do 1º semestre (Grupo 3 ao 2º Ano).

(

) 5 retratos 3X4 com fundo branco (Grupo 2 ao 1º Ano Fundamental).

(

) 3 retratos 3X4 com fundo branco (3º Ano Fundamental I ao 8º Ano Fundamental II).

(

) Pagamento do valor equivalente a uma mensalidade 2021 da série pretendida 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 certifique-se 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

Fundamental I ao 8º Ano Fundamental II
4ª etapa: PREENCHIMENTO DAS VAGAS
As vagas disponíveis seguirão os seguintes critérios de prioridade: 1º) Irmão de aluno(a) do colégio; 2º) Filhos(as) dos nossos
funcionários; 3º) Filhos(as) de ex-aluno do Colégio Helyos/Escolinha do Sol.
Enquanto houver disponibilidade.
5ª etapa: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
DATA: 07, 08 e 09/12/2021 (terça, quarta e quinta-feira) 08h00 – 12h00
6ª etapa: REUNIÃO COM OS PAIS DO 1º ANO FUNDAMENTAL I AO 8º ANO FUNDAMENTAL II
DATA: 15/12 (quarta-feira) 09h00
7ª etapa: PRÉ-MATRÍCULA 2022
G2 ao G5 – 01 e 02 de dezembro de 2021 nos seguintes horários: 8h00 às 11h00 – 13h00 às 16h00.
1º Ano Fundamental I ao 8º Ano Fundamental II – 15 e 16 de dezembro de 2021 nos seguintes horários: 8h00 às 12h00 –
13h00 às 17h00.
(

) Ler o boletim informativo / 2022 da Escola.

(

) Apresentar os três últimos comprovantes de pagamento das mensalidades (out/nov/dez).

(

) Trazer declaração de pré-escolaridade e Ficha de Avaliação ou Portfólio do 2º semestre para os(as) alunos(as) do Grupo 3 ao
1º Ano Fundamental I.

(

) Trazer original da transferência da escola anterior para os(as) alunos(as) do 2º Ano Fundamental I ao 8º Ano Fundamental II.

(

) Preencher as fichas informativas.

(

) Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

(

) Efetuar o pagamento do material didático de Inglês para os(as) candidatos(as) do 2º ao 5º Ano Fundamental I.

(

) Efetuar 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 ao 8º Ano.

