
 

 

 Procedimentos e Orientações  
 

1. Inscrição  
 

Para efetuar a inscrição é necessário preencher a ficha online. Lembramos que o 
preenchimento desta não garante a efetivação da matrícula.  
Trata-se apenas de um cadastro de interesse, que, não necessariamente, garante a 
vaga para o(a) candidato(a).  
 

2. Visitação  
 

É o momento da família conhecer o espaço físico do Colégio Metodista Americano e ter 
informações completas sobre nossa Proposta Pedagógica.  
 

3. Entrevista individual com testagem  
 

Esta é uma etapa obrigatória, realizada pela Equipe Pedagógica. É indispensável a 
presença do(a) candidato(a), que deverá estar acompanhado(a) do seu responsável 
portando um parecer descritivo ou o boletim escolar. 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 a assinatura do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais e entrega da documentação faltante. 
 

 
6. Rematrícula  

 
O(A) aluno(a) receberá por e-mail o informativo de rematrícula contendo a data 
correspondente para este procedimento. O(A) estudante também receberá um envelope 
com o Kit de Rematrícula. O responsável pelo(a) aluno(a) deve efetivar a 
rematrícula no período estabelecido pelo informativo. Fora do prazo, a vaga, o 
turno e turma de estudo não serão garantidos.  
 
 
 



 

 

Documentos Necessários: 
 
 
Educação Infantil  
● Cópia do CPF/RG ou certidão de nascimento;  

● Cópia da carteira de vacinação;  

● Duas (02) fotos 3x4;  

● Comprovante de residência atualizado;  

● Cópia do RG/CPF do responsável financeiro.  
 
 
Ensino Fundamental  
● Cópia do CPF/RG ou certidão de nascimento;  

● Duas (02) fotos 3x4;  

● Atestado de matrícula/frequência que comprove o ano que está cursando;  

● Histórico Escolar, que deverá ser entregue até 15/01/2018;  

● Comprovante de residência atualizado;  

● Cópia do RG/CPF do responsável financeiro.  
 
 
Ensino Médio  
● Cópia do CPF/RG;  

● Duas (02) fotos 3x4;  

● Atestado de matrícula/frequência que comprove o ano que está cursando;  

● Histórico escolar a partir 2º ano do Ensino Médio, que deverá ser entregue até 
15/01/2018;  

● Certificado de conclusão do Ensino Fundamental, que deverá ser entregue até 
15/01/2018;  

● 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. 


