INFORMATIVO DE MATRÍCULA 2018
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA MATRÍCULA
Estudante
CPF (cópia);
Certidão de Nascimento (cópia);
Histórico Escolar ou Ressalva e Boletim (estudantes novos);
2 fotos 3x4;
Cartão de vacina (Ed. Infantil - cópia);
Laudo Médico (se necessário).

MENSALIDADE EM ATRASO
Não renovaremos matrícula de responsáveis inadimplentes. Sabemos
que inesperados momentos da vida podem causar desequilíbrio
financeiro, por isso estamos prontos para recebê-lo e faremos o
possível para encontrar uma solução. Não deixe de falar conosco.
VENCIMENTO DAS MENSALIDADES
O vencimento das mensalidades será sempre o dia 5 de cada mês,
conforme impresso nos boletos.

Contratante
Comprovante de quitação da última escola;
CPF (cópia);
RG (cópia);
Comprovante de Residência, atualizado dos últimos 6 meses (cópia).

UNIFORME
O uso do uniforme padrão da escola, à venda na Logos Conveniências,
é obrigatório todos os dias, para todos os alunos, não sendo permitido
o uso de sandálias, chinelos ou outro tipo de calçado que não esteja
de acordo com o uniforme da escola.

Escola
Requerimento de matrícula;
Contrato de prestação de serviços educacionais;
Ficha de Saúde;
Ficha de Anamnese.

CARTÃO ESTUDANTIL - CARTÃO DE ACESSO
É de uso obrigatório todos os dias, na entrada e na saída da escola, e
tem por finalidade identificar os alunos da escola e dar-lhes condições
de usar os serviços oferecidos pela instituição. Além de oferecer mais
segurança tanto para a escola quanto para o aluno e responsável,
possibilita também o uso em eventos culturais, artísticos e desportivos
extraescolares com descontos, conforme Legislação vigente no país.

Podem ser exigidos outros documentos no ato da matrícula.

DEFERIMENTO DA MATRÍCULA
As matrículas para o ano letivo de 2018 serão deferidas após
cumprimento dos seguintes critérios*:
•
•
•
•

Não ter débito financeiro com o Logos em anos anteriores e 2017**.
Pagamento de matrícula e material didático conveniado 2018.
Aprovação do aluno para a série requerida.
Documentação completa.

Durante o processo de matrícula é realizada consulta no serviço de
proteção ao crédito (SPC/SERASA).
*Podem ser definidos outros critérios. **A rematrícula não configura perdão de dívidas anteriores.

PERÍODO DE MATRÍCULA
PARA TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO

DE 30.10 A 13.12.2017
DAS 8H ÀS 17H

APÓS ESTE PERÍODO SERÃO LIBERADAS VAGAS PARA NOVOS ESTUDANTES

Perda ou danos no cartão: o aluno deverá solicitar a 2ª via na Tesouraria da escola
mediante pagamento. O aluno não poderá usar o dispositivo do responsável.

ENCONTRO DE PAIS E MESTRES
Esse primeiro encontro, antes de começar as aulas, tem como
objetivo promover uma aproximação dos pais e professores,
apresentar e explicar a proposta de ensino (conteúdos,
metodologia, sistema de avaliação, objetivos de aprendizagens,
etc.). Portanto, para começar o ano bem, não perca essa reunião.
Ed. Infantil (Maternal ao Jardim II) e Ens. Fund. I (1º ao 5º ano)
Data: 13/01/2018
Horário: 08h
Ens. Fund. II (6º ao 9º ano) e Ens. Médio (1º ao Convênio)
Data: 13/01/2018
Horário: 10h

INÍCIO DAS AULAS
Ens. Fund. I e II e Ens. Médio
15.01.2018

Ed. Infantil
16.01.2018

