EDUCANDÁR
EDUCANDÁRIO SANTA MARIA GORETTI
EDITAL DE ADMISSÃO

Educação Infantil
Com o objetivo de “educar para a cidadania”, promovendo o
desenvolvimento integral do aluno, o Educandário atua nas três etapas da
Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Para a confirmação de reserva de vaga na Educação Infantil, há a
exigência da entrega dos documentos solicitados e a participação dos
cuidadores em uma entrevista com a equipe do Educandário.
A matrícula é realizada respeitando-se o número de vagas
oferecidas e a idade mínima legalmente exigida.
Lembramos, ainda, que todas as etapas do processo seletivo serão
realizadas sem nenhum custo para os cuidadores dos alunos (as) que
desejem integrar o corpo discente do Educandário.

INSCRIÇÕES
DATA DAS INSCRIÇÕES: a partir do dia 10 de outubro de 2018.
LOCAL: Secretaria do Educandário, Prédio Sede, na Rua São João.
HORÁRIO: das 8h às 18h de segunda a sexta-feira.

Obs: As inscrições apenas serão efetivadas com a apresentação integral da
documentação exigida.

1

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
• Ficha de inscrição para reserva de vaga (disponível na secretaria do
Educandário e para download no site www.esmg.com.br);
• Foto 3×4, a ser colocada no quadro indicado na ficha de reserva;
• Cópia da Certidão de nascimento bem legível;
•

Relatório de avaliação para a Educação Infantil, no caso de crianças
transferidas de outros estabelecimentos de ensino.

PROCESSO PARA CONFIRMAÇÃO DE RESERVA
DE VAGA:
- Entrevista com os cuidadores;
- Sondagem com o aluno (a);
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MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA DOS ALUNOS NOVATOS

a) Cartão de confirmação da reserva da vaga;
b)

Ficha (entregue pela escola) com todos os dados de relevância,
como: medicações com as respectivas doses, alergias, pediatra que
acompanha a criança, tipo sanguíneo, etc;

c) Fotos: duas 3×4 e duas 10x15 recentes, para atividades;
d) Fotocópia da certidão de nascimento, bem legível e autenticada
e) Documento de quitação com a tesouraria da escola de origem, caso
o aluno (a) esteja sendo transferido de uma outra instituição de
ensino;
f) Fotocópias do comprovante de residência, da carteira de identidade
e do CPF do responsável pelo aluno (Contratante).

IMPORTANTE!
No ato da matrícula não serão aceitos documentos que
apresentarem emendas, rasuras, discrepância de dados e outras
irregularidades.

CRONOGRAMA DA MATRÍCULA
1ª ETAPA: 12 a 14 de dezembro de 2018.
2ª ETAPA: 07, 08, 09 e 10 de janeiro 2019 (para complemento de
eventuais vagas)
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APRESENTAÇÃO DO EDUCANDÁRIO
I.

II.

III.

Os coordenadores estarão disponíveis durante todo o período de
matrícula para apresentar as instalações físicas do prédio e
esclarecer quaisquer dúvidas que os pais possam ter.
Na Educação Infantil oferecemos os seguintes serviços:
a) Inglês, a partir do Maternal II, sem taxa extra;
b) Música, também sem taxa extra;
Cursos extras, optativos, com mensalidades complementares:
a) Ballet, a partir do Maternal II;
b) Judô, a partir do Maternal II;
c) 2º turno para as turmas de Infantil II.
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