PROCESSO DE MATRÍCULAS 2022

PASSO A PASSO DO PROCESSO DE MATRÍCULA DE NOVOS ALUNOS
DO COLÉGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
O Diretor do Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima, Eduardo Flauzino Mendes, no
uso de suas atribuições regimentais e em consonância com a legislação em vigor, traz a público as
normas regentes para o Processo de matrícula de Novos Alunos 2022.

1. PERÍODO E LOCAL DE AGENDAMENTO
1.1

O período de agendamento para Novos Alunos de 2022 estará disponível no site do colégio
de acordo com o calendário apresentado.
1.1.1 As vagas são limitadas e a disponibilidade para cada um/uma dos Anos/Séries está
condicionada ao número de alunos necessários para completar as turmas.
1.1.2 Para as ofertas em que não há disponibilidade de vagas, o candidato ficará posicionado no processo de admissão numa ordem sequencial da lista de espera, sendo
chamado quando abrirem vagas.

1.2

O agendamento das visitas guiadas com a apresentação do projeto pedagógico deverá ser
realizado exclusivamente no site do Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima www.
agostiniano.com, no botão: Agendamento Matrículas 2022.
• Os dados preenchidos no formulário de inscrição devem ser cópia fiel da certidão de
nascimento do(a) aluno(a), sem abreviações.
• O preenchimento do cadastro para visita guiada e apresentação do projeto pedagógico
não garante a vaga do(a) aluno(a).

2. CURSOS OFERECIDOS
2.1

Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental:
• Maternal (2 anos - a completar até 31/03/2022)
• Infantil I (3 anos - a completar até 31/03/2022)
• Infantil II (4 anos - a completar até 31/03/2022)
• Infantil III (5 anos - a completar até 31/03/2022)
• 1º ano (6 anos - a completar até 31/03/2022)
Nota: As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.
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2.2

Ensino Fundamental 1:
• 2º ao 5º ano

2.3

Ensino Fundamental 2:
• 6º ao 9º ano

2.4

Ensino Médio:
• 1ª à 3ª série

3. HORÁRIO DOS CURSOS
(Os horários podem sofrer alterações em decorrência da pandemia)

3.1 EDUCAÇÃO INFANTIL
• Matutino: 7h30 às 11h30
• Vespertino: 13h30 às 17h30
• Integral Reduzido: 7h30 às 16h
• Integral Completo: 7h30 às 17h
(Devido à pandemia, o período integral está suspenso)
3.2

ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º ao 5º Ano
• Matutino: 7h20 às 11h50
• Vespertino: 13h20 às 17h50
• Integral Reduzido: 7h20 às 16h
• Integral Completo: 7h20 às 17h
(Devido à pandemia, o período integral está suspenso)

3.3

ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º ao 9º ano
6 º Ano
• Matutino: 7h15 às 11h55 (3ª feira até às 12h45 )
• Vespertino: 13h15 às 17h55
• Integral Reduzido: 7h15 às 16h
• Integral Completo: 7h15 às 17h
(Devido à pandemia, o período integral está suspenso)
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7º ano
• Matutino: 7h15 às 11h55 (4ª feira até às 12h45 )
• Integral Reduzido: 7h15 às 16h
• Integral Completo: 7h15 às 17h
(Devido à pandemia, o período integral está suspenso).
8º ano
• Matutino: 7h15 às 11h55 (2º feira até às 12h45 )
• Integral Reduzido: 7h15 às 16h
• Integral Completo: 7h15 às 17h
(Devido à pandemia, o período integral está suspenso).
9º ano
• Matutino: 7h15 às 12h45
• Integral Reduzido: 7h15 às 16h
• Integral Completo: 7h15 às 17h
(Devido à pandemia, o período integral está suspenso).
3.4

ENSINO MÉDIO (1ª e 2ª séries)
• 2ªs, 4ªs e 5ªs feiras: 7h05 às 13h35
• 3ªs e 6ªs feiras: 7h05 às 12h45
• Sábado: Avaliações a partir das 7h05

3.5 ENSINO MÉDIO (3ª série)
• 2ª à 6ª feira: 7h05 às 13h35
• Sábado: 07h05 às 08h45
• Sábado: Avaliações a partir das 9h30
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4. AGENDAMENTO DO PROCESSO DE MATRÍCULA
4.1

1º - Preencher os dados no site do colégio no campo: Agendamento Matrículas 2022 (Os
dados preenchidos no formulário de inscrição devem ser cópia fiel da certidão de nascimento do(a) aluno(a), sem abreviações.)

2º

Agendar horário de acordo com calendário disponibilizado no site do colégio.

3º

Comparecer ao colégio com o(a) aluno(a) e sua certidão de nascimento na data agendada.

4º

No dia da visita a família participará da apresentação do Projeto Pedagógico e o aluno
realizará uma atividade de sondagem.

5º

Finalizada a entrevista, as famílias receberão um e-mail com login e senha para efetuarem
a matrícula on-line em até cinco dias úteis. Após esse prazo, não há garantia de vaga.

Importante: A realização da atividade de sondagem é pré-requisito para a efetivação da matrícula do(a) aluno(a).

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
5.1

Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental I:
• Certidão de nascimento;
• Cédula de identidade e CPF do responsável financeiro;
• Comprovante de endereço recente com CEP (em nome do responsável financeiro);
• Declaração de escolaridade, em que conste o nível que está cursando em 2021 (quando
for o caso), ou de transferência;
• Cartão de Vacina;
• Carta de Quitação.
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5.2

Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano):
• Certidão de nascimento;
• Cédula de identidade e CPF do responsável financeiro;
• Comprovante de endereço recente com CEP (em nome do responsável financeiro);
• Declaração de escolaridade, em que conste o nível que está cursando em 2021, ou de
transferência;
• Carta de Quitação.
• Cartão de Vacina.

5.3

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano):
• Certidão de nascimento;
• Cédula de identidade e CPF do responsável financeiro;
• Comprovante de endereço recente com CEP (em nome do responsável financeiro);
• Carta de Quitação.
• Declaração de escolaridade, em que conste o nível que está cursando em 2021, ou de
transferência;

5.4

Ensino Médio:
• Certidão de nascimento;
• Cédula de identidade e CPF do responsável financeiro;
• Comprovante de endereço recente com CEP (em nome do responsável financeiro);
• Carta de Quitação.
• Declaração de escolaridade, em que conste o nível que está cursando em 2020, ou de
transferência;

Importante:
•

O preenchimento do cadastro de inscrição não garante a efetivação da matrícula.

• A matrícula só será confirmada mediante assinatura do contrato on-line, o pagamento
do boleto e a conferência, pela secretaria, de todos os documentos, inclusive da ficha
médica.
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• O histórico escolar (original) deverá ser entregue na secretaria impreterivelmente até o
dia 03 de fevereiro de 2022.
• Fora dos prazos deter ados, o Colégio não se responsabilizará por eventual falta de
vaga.
• O cancelamento da matrícula será prerrogativa da Direção do Colégio Nossa Senhora
de Fátima, caso seja apurada qualquer irregularidade na documentação do(a) aluno(a)
ou qualquer outra limitação impeditiva.
• Caso haja a necessidade do cancelamento da matrícula já realizada, o responsável pelo(a) aluno(a) deverá requerê-lo, formalmente, na Secretaria e Tesouraria do Colégio.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
Para conhecimento público, o presente Edital está disponibilizado na internet, no site
do Colégio: www.agostiniano.com.

Goiânia, 11 de junho de 2021.
EDUARDO FLAUZINO MENDES - Diretor Geral
ADRIANA RIBEIRO DE FREITAS - Diretora Pedagógica
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