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CIRCULAR
Senhores Pais
Pela presente, vimos oferecer informações sobre “REMATRÍCULA” e
“MATRÍCULA” para 2018.
# O período de rematrícula e matrícula para alunos novos para o ano letivo de 2018
vai de 16/10/2017 a 13/12/2017.
# Horário de atendimento da secretaria: 13h30min a 18h.
# É necessário para efetivar a matrícula ou rematrícula a presença dos pais ou
responsáveis pelo aluno, para assinar o contrato e promissória.
# O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e a promissória fazem parte
do processo de matrícula e rematrícula.
# A rematrícula não é automática e os prazos devem ser observados.
# Ao efetivar a matrícula ou rematrícula, os pais e filhos estão cientes da proposta
educacional da Escola, logo, afirmam sua aceitação.
# As mensalidades escolares estão divididas em 12 ou 13 parcelas.
# A forma de realizar o pagamento das mensalidades é através de boleto bancário
no Banco Bradesco.
# Alunos que forem matriculados na Progressão Parcial efetuarão o pagamento
das mensalidades de abril a julho, caso não sejam aprovados terão mais dois meses de aula e
consequente pagamento.
# A última parcela de 2017 vence em 5/12/2017.
# Os alunos da Educação Infantil que ficarem na Colônia de Férias em janeiro e
fevereiro devem se inscrever ao fazerem a rematrícula no período de 16/10/2017 a 15/12/2017.
# Pedidos de transferência ou cancelamento de matrícula devem ser feitos até
30/11/2017, na secretaria.
# Alunos que mudaram de endereço devem trazer xerox do comprovante de
residência atual. Quem está sem alguma documentação, deve trazer ao fazer a rematrícula.
# Documentos necessário para matrícula ou rematrícula( aqueles que ainda não
trouxeram):
- do aluno
1 foto 3x4 atual
Xerox da certidão de nascimento ou
Xerox da carteira de identidade
Xerox da carteira de vacinação (Educação Infantil)
Histórico Escolar com a base curricular
Atestado de conclusão do pré (para 1º ano)
-do responsável
Xerox do CPF e RG
Xerox do último comprovante de residência
OBS:. Maiores esclarecimentos na secretaria.
A Direção

