Prezados Pais ou Responsáveis,
Informamos que tornamos público o EDITAL DE MATRÍCULA
e também publicado no website (www.piedade.org.br).

2019, disponível na secretaria e tesouraria do colégio,

PERÍODO DE GARANTIA DE VAGA PARA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA:
10/10/2018 a 23/11/2018, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 7h30min às 17h00min, respeitado calendário escolar atual.
Aluno adimplente, de qualquer segmento/série, deverá requerer a matrícula no período acima especificado, a fim de ter sua
vaga garantida, inclusive aqueles que ainda dependem de resultado final de aprovação/reprovação, conforme orientações
constantes no edital de matrícula.
Não será deferido requerimento de renovação de matrícula ao aluno com pendência documental e/ou financeira do ano corrente
ou anteriores. A presença do responsável legal/financeiro é indispensável no momento do requerimento para renovação.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DO ALUNO:
 Ficha de matrícula preenchida e assinada pelos responsáveis;
 Cópia do cartão de vacinação atualizado (Educação Infantil, Fundamental e Ensino Médio);
 Comprovante de residência atualizado (últimos 30 dias), com CEP válido;
 Laudo comprobatório e relatórios de atendimento de saúde necessários ao desenvolvimento do aluno com
deficiência, atualizados (quando for o caso).
 Atestado médico em caso de limitação para prática de educação física.
DOCUMENTOS DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E FINANCEIRO:
 Comprovante de residência atualizado (últimos 30 dias), com CEP válido;
 Contrato de prestação de serviços educacionais assinado (o responsável financeiro e responsável legal deverão
assinar e rubricar todas as páginas) e anexos.
APROVEITE O PERÍODO PROMOCIONAL PARA RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA!
O pagamento da matrícula com desconto poderá ser realizado em espécie ou cartão de débito, no ato da assinatura do contrato
(1ª parcela da anuidade de 2019). Para pagamento com cartão de crédito, não haverá desconto. Consulte tabelas de preços e
prazos disponíveis no edital.
Alunos matriculados com descontos/bolsas
Alunos que têm descontos/bolsas passam por análise documental anualmente e deverão seguir prazo e orientações de entrega
de documentos elencados no e-mail do responsável financeiro. Procure o setor de assistência social da Instituição.
Por favor, preencha, assine e destaque a barra desta folha e devolva-a a(o) coordenador(a) da série do aluno.
Agradecemos a confiança e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, dúvidas ou observações que julgarem
importantes e/ou necessários.
Ir. Cintia Silva Lessa
Diretora-presidente
...............................................................................................................................................................................................................
DECLARAÇÃO
Declaro estar ciente das observações contidas nesta circular que trata sobre publicação do Edital de matrícula para o ano de 2019.
Nome do aluno: _______________________________________________________________Série:________________________
Nome do responsável (letra legível) ____________________________________________________________________________
Grau de parentesco ________________________________________________________________________________________
Ilhéus, ______/______/________ Assinatura do Responsável_______________________________________________________

