IMENTOS
SONDAGEM DE CONHEC

O
INSCRIÇÃ
Período: 01/08/18 a 26/09/18
Horário: das 8h às 17h
Local: Secretaria do Colégio
Valor: R$ 120,00 (sem devolução)
Doc.: Cópia do último Boletim Escolar
No ato da inscrição, será oferecida a
relação do conteúdo referente à Sondagem
de Conhecimentos para o ano escolar
pretendido pelo candidato.
Nesse período, o Colégio também estará
aberto à visitação das 7h30 às 9h e das
10h45 às 12h.

1ª

ETAPA:

29/09 (sábado)
das 7h30 às 11h30

- LÍNGUA PORTUGUESA
- REDAÇÃO
- MATEMÁTICA
Nesse dia, haverá palestra de
apresentação do Colégio, às 7h30.
RESULTADO DA 1ª ETAPA

08/10 - das 10h30 às 12h
(na recepção do Colégio
ou pelo site através do nº de inscrição):

2ª

ENTREVISTA

ETAPA: Entre 09/10 e 09/11

PREVISÃO DE VAGAS
Sujeita a alterações, conforme formação
de turmas para o próximo ano letivo.
ENSINO FUNDAMENTAL II:
6º ANO: 15
7º ANO: 15
8º ANO: 15
9º ANO: 15
ENSINO MÉDIO:
1ª SÉRIE: 35

(ENTRADA: a partir de 6h45)

ENSINO FUNDAMENTAL II
Horário: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 11h55/12h40.
ENSINO MÉDIO
Horário: de segunda-feira
a sábado, das 7h às 12h40.

FRANCÊS
O conhecimento prévio da Língua
Francesa não é um pré-requisito necessário
à entrada do aluno, porém, a partir do 8º
ano, somente mediante uma avaliação, o
aluno poderá optar pela Língua Francesa.

MATRÍCUL

A

Até 09/11/18
(Após essa data, não será possível assegurar a vaga)

DOCUMENTAÇÃO:
- Autorização de matrícula feita pelo Colégio;
- 3 fotos 3 x 4 atuais;
- Cópia da Certidão de Nascimento;
- Cópia da Carteira de Identidade;
- Declaração da Escola de Origem;
(aprovação na série em curso e quitação)

- Atestado médico para práticas esportivas;
- Documento com tipo sanguíneo e fator RH;
(até 30/01)
- Histórico Escolar (até 30/01/2019) ;

Será agendada para os candidatos
aprovados na 1ª etapa.
RESULTADO FINAL:
O candidato selecionado e aprovado nas duas
etapas do processo de seleção receberá
autorização de matrícula em até 48 horas
após a realização da entrevista.

UNIFORM
E
O uniforme escolar, de uso obrigatório,
é vendido no próprio Colégio.

OBSERVAÇÃO
BOLSA DE MÉRIT
O

Após a Sondagem de Conhecimentos,
serão oferecidos descontos de 50%, 30% e
20%, respectivamente, nas mensalidades de
2019, aos três primeiros colocados com média
superior a 8,0 (oito) na etapa de escolaridade
que vai do 6º ano do EFII à 1ª série do EM.
Tal benefício só terá validade para
matrículas feitas até 09/11/2018 . Após esse
prazo, não será possível garantir a vaga nem a
Bolsa de Mérito.

Os casos não citados neste Edital de Inscrição
serão resolvidos pela Equipe de Direção.
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