INSCRIÇÃO DE NOVOS ALUNOS
IRMÃOS DE ATUAIS ALUNOS
A partir de 07 de agosto, serão
convocados, pela secretaria, conforme
posição na lista de espera.

DEMAIS CANDIDATOS
Havendo disponibilidade, o Equipe entrará em contato, conforme lista de espera.

PROCEDIMENTO
Os pais devem preencher formulário e
agendar entrevista com a coordenação
do segmento (Verônica – manhã; Ariane –
tarde).
Horário: das 8 às 12 horas e das 14 às 16
horas.
Local: 1º andar (Sala 23 B)
Valor R$ 100,00

A mensalidade vigente na Educação
Infantil em 2019 (valor abaixo) está
sujeita a reajuste, o qual será definido
em outubro, de acordo com a variação
dos custos ao longo deste ano e do
projeto pedagógico para o próximo ano
letivo.

EDUCAÇÃO INFANTIL R$1.433,70
PRÉ-MATRÍCULA
Data:
07 de outubro
Horário: das 8 às 16 horas

ENTREGAR
•
•
•

NÍVEIS DE ESCOLARIDADE

•

Alunos agrupados de acordo com a faixa
etária, a completar até o dia 31 de
março.
Maternal (02 anos)
Nível 1
(03 anos)
Nível 2
(04 anos)
Nível 3
(05 anos)

•

cópia da certidão de nascimento
cópia do RG, CPF e comprovante de
residência do responsável financeiro
ficha financeira da escola de origem,
contendo a informação da série em que
o aluno está matriculado em 2019
cópia da cartela de vacinação,
atualizada
cópia do exame de grupo sanguíneo e
do fator Rh

Na pré-matrícula deve ser pago o valor
de R$1.200,00. Esse valor será abatido na
1ª parcela da anuidade 2020, por ocasião
da conclusão do processo de matrícula.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

MATRÍCULA

A Educação Infantil funciona nos turnos
matutino e vespertino.
Manhã: das 07h25 às 11h25
Tarde: das 13h25 às 17h25

Data:
22 e 23 de outubro
Horário: das 8 às 16 horas

ENTREGAR
•

UNIFORME E MATERIAL ESCOLAR
Os itens que compõem o uniforme e a
lista de material escolar serão divulgados
por ocasião da matrícula.

•

requerimento de matrícula
cadastro informes médicos com uma
foto 3x4, recente (corrente ano)

No ato o responsável financeiro deverá
assinar o contrato de prestação de
serviços educacionais e quitar o restante
da 1a parcela da anuidade de 2020. Em

ANUIDADE ESCOLAR

caso de desistência comunicada até 21

Dividida em doze parcelas de janeiro a
dezembro.

de dezembro de 2018, será feita a
devolução de 50% do valor pago.

Maiores esclarecimentos poderão ser
obtidos com nossa equipe de
profissionais pelo telefone 3445.3255
ou pelo e-mail
colegio@equipe-recife.com.br .
Contatos pessoais devem ser
agendados com antecedência.

Educação Infantil
Verônica coordenadora manhã
Ariane coordenadora tarde

EDUCAÇÃO INFANTIL
INFORMES GERAIS

