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Procedimentos e Orientações para Reserva de Vaga 2020. 
 
1. Agendamento de visita  
 
É necessário realizar o agendamento de visita nos dias e horários disponíveis 
neste link.  
 
2. Visitação/Sondagem 
 
É o momento da família conhecer o espaço físico do Colégio Metodista 
Americano e ter informações completas sobre nossa Proposta Pedagógica.  
Neste momento caso a criança esteja presente, será possível sondagem com 
a mesma.  
Caso contrário a sondagem poderá ser agendada.  
Esta sondagem serve somente para nível de conhecimento. 
Candidatos à Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental de 9 anos 
realizarão um desenho e, a partir do 2º ano do Ensino Fundamental de 9 anos 
haverá um teste de conhecimentos.  
 
4. Reserva de vaga  
 
A reserva de vaga será realizada após o(a) candidato(a) concluir todas etapas 
do processo.  
O responsável ou contratante a efetivará na Secretaria Escolar. O valor pago 
será deduzido na primeira parcela da anuidade.  
 
5. Matrícula  
 
A efetivação da matrícula ocorrerá mediante pagamento do saldo, assinatura 
do Instrumento Contratual e Requerimento de Matrícula e entrega da 
documentação faltante.  
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Documentos Necessários para Reserva de Vaga 2020:  
 
Educação Infantil  
● Cópia do CPF/RG ou certidão de nascimento;  
● Comprovante de residência atualizado;  
● Cópia do RG/CPF do responsável financeiro.  
 
*Observação Importante: Em caso de pais separados é indispensável a 
apresentação do Termo de Guarda. 
 
Ensino Fundamental  
● Cópia do CPF/RG ou certidão de nascimento;  
● Atestado de matrícula/frequência que comprove o ano que está cursando;  
● Comprovante de residência atualizado;  
● Cópia do RG/CPF do responsável financeiro.  
 
*Observação Importante: Em caso de pais separados é indispensável a 
apresentação do Termo de Guarda. 
 
Ensino Médio  
● Cópia do CPF/RG;  
● Atestado de matrícula/frequência que comprove o ano que está cursando;  
● Comprovante de residência atualizado;  
● Cópia do RG/CPF do responsável financeiro.  
 
*Observação Importante: Em caso de pais separados é indispensável a 
apresentação do Termo de Guarda. 
 
 


