SEC/Matrícula/Circular Matrícula

MATRÍCULA 2018
Período: 11 a 15 de dezembro (ALUNOS DA CASA)
Horário: 8h às 18h.
ATENÇÃO:

A Escola entrará em recesso no período de 22/12/2017 a 01/01/2018.

Retornaremos às atividades normais a partir do dia 02/01/2018, terça-feira.
Horário: - 8h às 17h
REQUISITOS PARA MATRÍCULA (ALUNOS DA CASA):
- 4 fotos (3 x 4) atuais do(a) aluno(a) (Grupos 1 ao 6);
- 3 fotos (3 x 4) atuais do(a) aluno(a) (Grupos 7 ao 10);
- 1 foto (3 x 4) do pai e da mãe para a ficha cadastral do(a) aluno(a) (Grupos 1 ao 10);
- Estar com a anuidade de 2017 quitada.
OBS.:1. Será imprescindível a quitação do carnê 2017, bem como a entrega da
documentação completa para irmãos novos que se matricularem nesse período, solicitada
na pré-matrícula;
2. A matrícula não poderá ser iniciada e efetivada SEM A PRESENÇA DO
RESPONSÁVEL FINANCEIRO para assinatura do contrato de prestação de serviços
educacionais;
3. A entrega das fotos, com o nome e grupo do(a) aluno(a) no verso, no ato da
matrícula, é fundamental para a entrega das carteiras de identificação e da biblioteca, no
início do ano letivo;
4. Os alunos que não se matricularem na data prevista nesta Circular, poderão ter as
vagas destinadas a alunos novos ou em lista de espera.
CRONOGRAMA, MATERIAL INDIVIDUAL E GERAL:
No ato da matrícula divulgaremos o cronograma anual, as listas e o valor da taxa de material geral
para aqueles que desejarem optar pelo pagamento da mesma.
ACHADOS E PERDIDOS:
Informamos que até o dia 21/12/2017, estará à disposição dos pais, “O Cantinho dos Achados e
Perdidos” com os pertences dos estudantes guardados ao longo do ano. Após esse período, todos
os objetos não resgatados serão doados a instituições de caridade.
FARDAMENTO:
As fardas estarão disponíveis para venda a partir do dia 29/01/2018.
Horário: 8h às 17h.

