ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DA DIVINA PROVIDÊNCIA

COLEGIO SANTA CLARA
Rua Boanerges Pereira de Medeiros,1167 – Centro
Urubici- SC - CEP: 88650-000
Tel/fax: 49-3278- 4126

EDITAL DO PROCESSO DE MATRÍCULAS/2018
O COLÉGIO SANTA CLARA, torna público o presente Edital, com normas, rotinas e
procedimentos para seu Processo de Matrículas. Faz saber que estarão abertas as inscrições no período
de 30 de outubro a 05 de dezembro de 2017 para o ingresso na Educação Infantil ( Pré I, II e III) ,
Ensino Fundamental ( 1º ano ao 9° ano ) e Ensino Médio ( 1ª, 2ª e 3ª série).
1 - DA INSCRIÇÃO
1.1- Pelo acesso à Internet, no endereço eletrônico www.colegiosantaclarasc.com.br
1.2 - Documentos necessários para a inscrição via internet:
•
•
•
•

CPF e Identidade do RESPONSÁVEL FINANCEIRO (que vier assinar o contrato).
CPF e Identidade do responsável pedagógico (pode ser o pai ou a mãe).
Certidão de Nascimento do aluno.
CPF e Identidade do aluno.

1.3 – Turno de funcionamento:
•
•
•
•

Educação Infantil - Pré I, II e III - período vespertino.
Ensino Fundamental I - 1º ano ao 5º ano - período vespertino.
Ensino Fundamental II - 6º ano ao 9º ano - período matutino.
Ensino Médio - 1ª série a 3ª série - período matutino e vespertino.

2 – DA MATRÍCULA
2.1 - Para efetivação da matrícula, o responsável deverá comparecer ao Colégio nos dias:
LOCAL: Colégio Santa Clara
Dias

Hora

13/12/2017

07:30 h às 11:30 h
13:30 h às 17:30 h

Cursos
* 2° ano, 3° ano, 4° ano e 5° ano do Ensino Fundamental I
* 6° ano do Ensino Fundamental II

14/12/2017

07:30 h às 11:30 h
13:30 h às 17:30 h

* 7° ano, 8° ano, 9° ano do Ensino Fundamental II
* 1ª série, 2ª série e 3ª série do Ensino Médio

15/12/2017

07:30 h às 11:30 h
13:30 h às 17:30 h

* Educação Infantil
* 1° ano do Ensino Fundamental I
* Alunos novos

2.2 - A documentação da matrícula deverá ser assinada por aquele cujos documentos foram utilizados no
preenchimento dos formulários (Responsável Financeiro). Não será aceita Procuração.
2.3 - Por ocasião da MATRÍCULA, o RESPONSÁVEL FINANCEIRO deverá comparecer munido de
Identidade, CPF e portando os seguintes documentos do aluno:
a) Se já for aluno do Colégio Santa Clara:
• Inscrição feita pela Internet.
b) Se for aluno novo:
• Cópia da Certidão de Nascimento do aluno.
•

Cópia do CPF e RG do aluno.

•

Cópia do CPF e RG dos pais.

•

Cópia do CPF e RG do responsável financeiro (se este não for o pai ou a mãe).

•

Comprovante de residência (atualizada) dos pais.

•

Uma foto 3x4 (recente).

•

Cópia das páginas da carteira de vacinação onde consta o nome do aluno e

as vacinas – para alunos até 12 anos.
•

Atestado de frequência e/ou histórico escolar - para alunos que vem de outras escolas.

•

Inscrição feita pela Internet.

Colégio Santa Clara, 24 de agosto de 2017.
Elenita Israel Ramos
Diretora

