DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

ENTREVISTA E MATRÍCULA

Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4, Grupo 5 - EDUCAÇÃO INFANTIL
1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL - 2022

PARA A ENTREVISTA:
ATESTADO DE ESCOLARIDADE com papel timbrado da Escola que está cursando, com o nº
da Portaria de Reconhecimento ou Ato de Autorização de funcionamento da mesma, fornecido pela
SEC (Secretaria de Educação e Cultura) - (não se trata de nº do CNPJ.), observando-se o prazo
de validade do mesmo. Este documento deverá conter assinatura do Diretor ou do Secretário,
acompanhada do seu respectivo carimbo, com data de validade atualizada.

Cópia da certidão de nascimento; (Não trazer original).
Cópia do CPF do candidato;
Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do pai ,mãe e do aluno;
Caso o responsável financeiro seja uma terceira pessoa (que não o pai ou a mãe)
deverá trazer também cópia do RG, CPF e comprovante de residência;
Termo de guarda em caso de separação dos pais ou se o(a) aluno(a)
residir com outra pessoa.

PARA A MATRÍCULA:
DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO com papel timbrado da Escola que está cursando, com o nº
da Portaria de Reconhecimento ou Ato de Autorização de funcionamento da mesma, fornecido pela
SEC (Secretaria de Educação e Cultura) - (não se trata de nº do CNPJ.), observando-se o prazo
de validade do mesmo. Este documento deverá conter assinatura do Diretor ou do Secretário,
acompanhada do seu respectivo carimbo, com data de validade atualizada.

Atestado de quitação da escola anterior (Opcional).
Pagamento da taxa de R$ 7,00 (sete reais) para foto digital.

ATENÇÃO: Só poderão ser matriculados os alunos com a idade completa ou
a completar até o dia 31/03/2022 conforme a seguinte tabela:
Grupo 2 – 02 anos Grupo 3 – 03 anos Grupo 4 – 04 anos Grupo 5 – 05 anos
OBSERVAÇÕES: O não cumprimento de alguns desses itens, dentro do prazo estipulado
pelo Colégio e de acordo com a legislação vigente, implicará em o aluno
não poder iniciar as suas atividades escolares.

O Contrato de Matrícula só poderá ser assinado pelo
responsável Financeiro.
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