
  
 

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA – ALUNOS NOVATOS 

Ano Letivo 2023 
 

PERÍODO TURMAS HORÁRIOS 

04 de janeiro 
Quarta-feira 

6º anos 
07h30 às 12h00 

13h15 às 17h30 

05 de janeiro 
Quinta-feira 

6º anos 
07h30 às 12h00 

13h15 às 17h30 

06 de janeiro 
Sexta-feira 

                   8º anos 
07h30 às 12h00 

13h15 às 17h30 

09 de janeiro 
Segunda-feira 

9º anos 
2ª série 

07h30 às 12h00 

13h15 às 17h30 

10 de janeiro 
Terça-feira 

                  1ª série 
07h30 às 12h00 

13h15 às 17h30 

 

Somente o responsável legal que participou do processo seletivo poderá efetuar a matrícula. 

 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

  
➔ Apresentar cópias simples dos documentos dos pais (RG e CPF); 

➔ O responsável legal (se este não for o pai ou mãe:  RG e CPF originais com cópia, documento de guarda do aluno ou 

algum documento que justifique o aluno está sobre a sua responsabilidade);  

➔ Cópia simples do comprovante de residência atual;  

➔ Cópia simples dos documentos pessoais do aluno (certidão de nascimento, RG, CPF, cartão de vacina contendo a capa 

e as datas das vacinas tomadas, declaração de vacina informando que o aluno está em dia com as vacinas- este 

deverá ser pedido no posto da saúde);  

➔ 2 fotos 3x4 recentes;  

➔ E-mail do aluno e do responsável (s) atualizado em letra maiúscula (trazer por escrito); 

➔ Declaração de transferência;  

➔ Histórico oficial, carimbado e assinado pela Secretária (o) escolar e Diretor (a). Este documento deverá ser entregue no 

máximo em 30 dias assim que efetuada a matrícula). 

 
 

 

INÍCIO DAS AULAS 

30/01/23 (Segunda-feira) 
 

Horário Especial para o 1º dia de 
aula 

8º,9º e EM  
 

7h30 às 9h30 

6º e 7º anos  
 

13h20 às 15h 

O uniforme será entregue no decorrer da 1ª semana de aula. Enquanto o aluno não receber, orientamos 
que venha de calça jeans e camiseta. 

 

Atenciosamente, 
Equipe Diretiva. 

AS SENHAS PARA ATENDIMENTO SERÃO DISTRIBUÍDAS À PARTIR DAS 07:30 
ENCERRAMENTO DOS ATENDIMENTOS ÀS 17:30  


