MANUAL DE INGRESSO
NOVOS ALUNOS - 2018
EDUCAÇÃO INFANTIL
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

INTRODUÇÃO
Para você que está chegando ao Colégio dos Jesuítas, organizamos este material para
auxiliá-lo(a) a compreender o nosso Processo de Admissão.
Depois de ler atentamente o EDITAL Nº 01/2017 - ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS 2018
- EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, faça o mesmo com as
orientações abaixo, pois facilitarão o correto preenchimento dos dados, que são
OBRIGATÓRIOS para realização da inscrição.
Os dados fornecidos são tratados como sigilosos e estarão em ambiente virtual seguro.
O Colégio dos Jesuítas não disponibilizará ou comercializará informações cadastrais
dos(das) candidatos(as) inscritos(as) ou matriculados(as) e de suas famílias.
Siga o Passo a Passo e as orientações descritas em cada etapa.

ETAPAS
12345-

PRÉ-CADASTRO
INSCRIÇÃO ONLINE
PAGAMENTO DA TAXA DA INSCRIÇÃO
CONFIRMAÇÃO PRESENCIAL DA INSCRIÇÃO (DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS)
ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS E CANDIDATO(A) COM A COORDENAÇÃO DE
SÉRIE
6- MATRÍCULA

PASSO A PASSO
1. PRÉ-CADASTRO
O primeiro passo para ingresso do(a) novo(a) aluno(a) se inicia pelo preenchimento
do PRÉ-CADASTRO do(a) candidato(a) pela internet - disponível no período de
16/08 (8 horas) até 25/08 (16 horas). As orientações para esse preenchimento poderão
ser obtidas por meio do TUTORIAL disponível em www.colegiodosjesuitas.com.br
Para facilitar o preenchimento correto das informações, tenha em mãos todos os
dados e documentos do(a) candidato(a) e dos pais e/ou responsáveis, conforme
informado no Edital.
Ao final do processo de preenchimento do PRÉ-CADASTRO, você receberá um
e-mail com a confirmação do cadastro.
Em caso de dúvidas no momento do preenchimento, envie um e-mail para
secretaria@coljes.com.br ou ligue para (32) 2101-5759 ou 2101-5758.
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2. INSCRIÇÃO ONLINE
Após o preenchimento completo do pré-cadastro você deverá finalizar a INSCRIÇÃO
conforme os períodos abaixo. Para acesso ao Portal, utilize como login e senha o CPF e
a data de nascimento do responsável pelo pré-cadastro, respectivamente, e escolha a
série ou ano pretendido.
 01/09 (de 8 horas às 16 horas): para candidatos irmãos de alunos regularmente
matriculados no Colégio dos Jesuítas em 2017 e filhos de educadores da
instituição
 06/09 (8 horas) até 11/10 (16 horas): para os demais candidatos interessados.
Ao término do processo, você deverá imprimir o comprovante da inscrição e o boleto
referente à taxa.
Você receberá um e-mail, automaticamente, no qual será informado que a INSCRIÇÃO
foi concluída com sucesso.

3. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Para a confirmação da INSCRIÇÃO, é imprescindível a apresentação do comprovante
de pagamento do boleto da taxa de inscrição quitada, no valor de R$ 65,00 (sessenta e
cinco reais).

4. CONFIRMAÇÃO
OBRIGATÓRIOS)

PRESENCIAL

DA

INSCRIÇÃO

(DOCUMENTOS

A INSCRIÇÃO deverá ser confirmada pelos pais ou responsáveis legais,
presencialmente, na Secretaria Escolar do Colégio dos Jesuítas no dia e horário
agendados no Portal, mediante a apresentação da seguinte documentação:
 2 fotos 3x4 recentes do(a) candidato(a)
 Certidão de Nascimento do(a) candidato(a)
 CPF dos pais ou responsáveis legais

5. ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS E CANDIDATO(A) COM A COORDENAÇÃO
DE SÉRIE
No momento da confirmação presencial da inscrição, a Secretaria Escolar
agendará com o responsável o seu encontro com a coordenação da série e a atividade
lúdico-pedagógica do(a) candidato(a). As atividades ocorrerão na mesma data e
horário para ambos.

6. MATRÍCULA
A matrícula dos candidatos aprovados, até o limite das vagas oferecidas no
Edital nº 01/2017, será efetivada na Secretaria Escolar do Colégio, no horário
de 8h às 11h e de 13h às 16h, de acordo com o cronograma a seguir e os critérios
estabelecidos em Edital publicado para este fim.
1. Pré-escola I: 1º e 4 de dezembro de 2017.
2. Pré-escola II: 5 de dezembro de 2017.
3. 1º Ano: 5 de dezembro de 2017.

7. DOCUMENTOS EXIGIDOS E PROCEDIMENTO PARA A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA:
 Requerimento de Matrícula devidamente preenchido, conferido e assinado por
ambos os pais/responsáveis legais no momento da matrícula na Secretaria
Escolar;
 Ficha de Saúde devidamente preenchida, sem rasuras, e assinada por um dos
pais/responsáveis legais;
 Original e cópia da Certidão de Nascimento do(a) aluno(a);
 Original e cópia do CPF do(a) aluno(a);
 Apresentação de RG e CPF dos pais/responsáveis legais;
 Atestado médico, caso o(a) aluno(a) não possa praticar as atividades de
Educação Física, com menção do período de afastamento do(a) mesmo(a),
sem rasuras;
 Declaração de Transferência ou de Escolaridade e frequência atualizada, com
carimbo ou timbre do ato de autorização de funcionamento da escola de
origem - somente Pré-escola II e 1º Ano do Ensino Fundamental;
 Pagamento do boleto da matrícula na data especificada no mesmo.
OBS: No caso de pais separados, é obrigatória a comprovação da guarda do(a)
menor mediante a cópia do documento judicial.

ATENÇÃO: Após a entrega da documentação exigida na Secretaria Escolar, a
confirmação da efetivação da matrícula do(a) candidato(a) somente se dará com o
pagamento do boleto bancário.

Os casos de dúvidas poderão ser solucionados por meio do endereço eletrônico
secretaria@coljes.com.br ou pelos telefones (32) 2101-5759 e 2101-5158.

