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PROCEDIMENTO PARA MATRÍCULA

Vivência:
Com o objetivo de diagnosticar o nível pedagógico e a maturidade, os candidatos do Ensino
Fundamental e Médio farão uma vivência denominada “Conhecendo Você”.

O que fazer para participar da vivência “Conhecendo Você”:
O(a) responsável pelo(a) aluno(a) deverá preencher a Proposta de Vaga e agendar a data.

Efetivação da matrícula:
A efetivação da matrícula se dará mediante o preenchimento do Requerimento de Matrícula, Ficha
de contatos com a família, Declaração de Saúde, Contrato de Prestação de serviços
Educacionais e pagamentos.

Documentos para efetivar a matrícula:
- declaração de escolaridade ou transferência (original);
- 1 foto 3x4 (recente e nova);
- cópia do RG e da Certidão de nascimento do(a) aluno(a);
- cópia da Carteirinha de Vacinação com as vacinas em dia;
- cópia do RG e CPF dos pais ou responsáveis pelo(a) aluno(a);
- cópia do RG e CPF do(a) responsável financeiro(a) pelo(a) aluno(a)
- Histórico Escolar (original)
- Boletim escolar (para aluno transferido no decorrer do ano)
- Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental (para aluno do Ensino Médio)
- Comprovante de quitação da escola de procedência
- cópia do RCB do IR para responsável financeiro(a) aposentado(a)

Uniforme escolar:
É de uso obrigatório para todos os alunos, pois estabelece um padrão e controle no acesso às
dependências das unidades do Colégio, e deverá ser adquirido na:
Nandy Confecções - Avenida Santa Catarina, 991 - fone: (11) 5562 6721

Material Básico e Sistema Anglo de Ensino:
1 - Com base na experiência e tecnologia educacional do Sistema Anglo de Ensino, os alunos
utilizarão os Cadernos de Estudos do Anglo, Livros Didáticos e o material pedagógico, que serão
solicitados pela coordenação do Colégio e que serão pagos pelo(a) responsável, por meio de Cartão
de crédito em até 10 parcelas, conforme tabela fixada no Edital.
2 - A lista do Material e o Calendário escolar estão disponíveis no site www.colegiodominus.com.br.

