EDITAL DE MATRÍCULAS DE NOVOS ALUNOS PARA O
ANO LETIVO DE 2014
1. Matrículas de Novos Alunos
A solicitação de matrícula de alunos novos para o ano letivo de 2014, no Colégio Dínamo, acontece a partir de
20/11/2013, no horário normal de funcionamento da secretaria, mediante assinatura do Requerimento de
Matrícula e do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, disponível no site da Instituição de Ensino
(www.dinamojuazeiro.com.br).

2. Efetivação das Matrículas
A matrícula de novos alunos para o ano letivo de 2014 só estará definitivamente concretizada mediante o
cumprimento dos passos a seguir. O não atendimento desta determinação liberará a respectiva vaga para
outros alunos.
1º Assinatura, em duas vias, do Requerimento de Matrícula e do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais para o ano 2014;
2º Apresentação, pelo contratante, da declaração de quitação das obrigações financeiras emitida pela escola
anterior e do Documento de Transferência;
3º Pagamento da Primeira mensalidade, referente à matrícula;
4º Apresentação dos documentos relacionados no item 3, a seguir, dentro dos prazos legalmente estabelecidos
pela instituição de ensino.

3. Documentos necessários para a matrícula
DOCUMENTAÇÃO

ALUNO NOVO

XEROX LEGÍVEL DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO
XEROX DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL)
DECLARAÇÃO DE ESCOLARIDADE
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS MENSALIDADES
HISTÓRICO ESCOLAR (ORIGINAL)
XEROX DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (CONTRATANTE)
XEROX DO CPF (CONTRATANTE)
XEROX DA IDENTIDADE (CONTRATANTE)

X
X
X
X
X
X
X
X

1. Jornada Escolar
1.1. Educação Infantil
PERÍODO DE PERMANÊNCIA

ENTRADA

Manhã
Tarde

7:30
13:30

SAÍDA
11:30
17:30

1.2. Ensino Fundamental I
PERÍODO DE PERMANÊNCIA

ENTRADA

Manhã
Tarde

7:30
13:30

SAÍDA
11:30
17:30

1.3. Ensino Fundamental II
PERÍODO DE PERMANÊNCIA

ENTRADA

Manhã

7:30

SAÍDA
12:20

2. Material Escolar
Os livros didáticos, paradidáticos e o material digital adotados em cada série, bem como o material de uso
individual, serão indicados nas listas de materiais correspondentes, disponíveis na secretaria do colégio e no
site (www.dinamojuazeiro.com.br).

3. Uniforme Escolar
O uniforme é de uso obrigatório, inclusive nas aulas de Educação Física. No ato da matrícula os responsáveis
deverão se informar sobre as especificidades de cada série/segmento.

4. Projetos/Visitas
O Colégio promove inúmeros projetos e visitas a diversos espaços culturais, tais atividades
complementam os objetivos pedagógicos definidos para cada turma/série, sendo importante a
participação de todos. Os eventuais custos envolvidos serão apresentados por ocasião de cada
atividade e não se encontram inclusos nos valores das anuidades aqui apresentados. Nestas
atividades os alunos deverão usar uniforme ou camisetas características de cada projeto.

5. Eletivas
O Colégio poderá oferecer algumas atividades chamadas eletivas, fora do horário escolar. A oferta de
tais atividades para 2014, bem como seus respectivos valores, serão divulgados oportunamente no
início do ano letivo.
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