Excepcionalmente, para o ano de 2021,
não aplicaremos a Avaliação Diagnóstica
na admissão de novos alunos.
O critério para a seleção dos candidatos
será relacionado ao número de vagas
disponíveis em cada turma.
DOCUMENTAÇÃO PARA A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
 02 fotos 3x4 (recentes);
 Cópia da certidão de nascimento ou documento de
identidade;
 Cópia do CPF do(a) aluno(a);
 Cópia do cartão de vacina atualizado (somente para a
Educação Infantil);
 Declaração de transferência/escolaridade a partir do
2º ano do Ensino Fundamental;
 Cópia do comprovante de residência;
 Cópia do documento de identidade e do CPF do
responsável financeiro.

CURSOS OFERECIDOS
Educação Infantil – Maternal 2 ao 2º período (tarde).
Ensino Fundamental (Anos Iniciais) – 1º ao 5º ano (tarde).
Ensino Fundamental (Anos Finais) – 6º ao 9º ano (manhã).
Ensino Médio – 1º ao 3º ano (manhã).
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Academia do Cérebro, Futsal, Dança e Violão
PROCESSO PARA A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA

 Preencher o requerimento de matrícula;
 Preencher o contrato de prestação de serviços
educacionais que deverá ser devidamente rubricado
em todas as páginas e assinado na última folha por
dois contratantes.
 Efetuar o pagamento da matrícula;
 Efetuar o pagamento do seguro escolar.
OBS: Os pagamentos deverão ser efetivados no ato da
matrícula e os valores serão especificados de acordo
com o período/ano em que o aluno encontra-se.

AGENDAMENTO PARA A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 2021
Nome do candidato (a): ____________________________________________________________________________________
data de nascimento:____/____/______ sexo:
no Colégio São Geraldo?

Sim

feminino

masculino CPF ______________________ Tem irmão estudando

não Colégio que frequenta atualmente:__________________________________________

Nome do pai: __________________________________________________________________ CPF ______________________
e-mail __________________________________________ Instagram _____________________ Tel.: _____________________
Nome da mãe: _________________________________________________________________ CPF _____________________
e-mail __________________________________________ Instagram _____________________ Tel.: _____________________
Caso o (a) aluno (a) esteja fora de faixa etária ou possua algum problema de saúde, o responsável legal deverá informar
ao Colégio e agendar um horário com a supervisão pedagógica.
A data e o horário para a efetivação da matrícula deverão ser agendados através do telefone (31) 33968227 ou através
do site www.colegiosaogeraldo.com.br
ANO A CURSAR EM 2021
( ) 2º ano ( ) 3º ano ( ) 4º ano ( ) 5º ano - Ensino Fundamental
_________________________________________
( ) 6º ano ( ) 7º ano ( ) 8º ano ( ) 9º ano - Ensino Fundamental
Assinatura do responsável
( ) 1º ano ( ) 2º ano ( ) 3º ano - Ensino Médio

