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Roteiro de Inscrição – 2016  
 
 

Ensino Fundamental I – 3.° ao 5.° ano   

 
Prezados Familiares  
 
Agradecemos seu interesse pelo Colégio Visconde de Porto Seguro e o contato que fizeram 
conosco.  
 
Os processos de inscrição e de admissão concentram-se em cada Diretoria de Nível. 
  

 Setor de atendimento a alunos novos: Juliana Carrara  
       Telefone: (11) 3771-8888 / e-mail: jcarrara@portoseguro.org.br    

 
Abaixo seguem as etapas necessárias para os processos de inscrição e de admissão:  

 

1.ª etapa  

Preencher o Formulário de Inscrição e aguardar o contato do colégio. Nesse momento, todos os 
detalhes sobre o processo serão informados, inclusive a disponibilidade de vagas na série 
desejada. 
 
2.ª etapa - Reunião informativa  
 

Mês Data Horário Local 

Novembro 
18 

27 

Das 16h30min às 18h 

Das 7h30min às 9h 
Sala Multimídia do Espaço Cultural 

 

  Obs.: Utilizar o estacionamento do Espaço Cultural ─ Rua Floriano Peixoto Santos ‒ Portão C. 

 
3.ª etapa – Avaliação 

Haverá avaliação escrita dos conteúdos essenciais e das habilidades exigidas em Língua 
Portuguesa e Matemática.  
 
Datas: 26/11/2015 
Horários: 8h30min ou 14h 
Taxa única: R$240,00 
 

Materiais necessários para prova: 

• Comprovante de pagamento da taxa do teste. 

• Lápis, apontador, borracha, lápis de cor, régua e caneta. 

• Minidicionário de Língua Portuguesa. 

• Material (cadernos e livros) da escola atual. 

• Cópia do boletim escolar  
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4.ª etapa – Entrevista 
 

Os responsáveis pelos candidatos que obtiverem resultados satisfatórios nas avaliações serão 
contatados por telefone para agendamento de uma entrevista, que tem por objetivo verificar a 
harmonia entre as expectativas da família e a filosofia educacional do colégio. 
 
Na ocasião, é necessário trazer os documentos abaixo: 
 

• Cópia autenticada da certidão de nascimento. 
• Declaração de escolaridade (expedida pela escola de origem). 

 
5.ª etapa – Admissão 
 

A admissão do candidato na série requerida será confirmada por e-mail e dependerá do 
resultado da avaliação e do número de vagas disponíveis. Será enviado o boleto da Reserva 
de Matrícula, no valor de R$700,00, a ser descontado da primeira mensalidade. 
 
6.ª etapa – Matrícula  
 

As matrículas serão realizadas no Setor Administrativo - Secretaria Geral e Tesouraria, a partir 
de 3 de novembro, das 7h às 16h.  
 
Além do preenchimento integral do cadastro on-line, são necessários os seguintes 
documentos: 
• Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (duas vias). 
• Comprovante de quitação das contribuições escolares de 2015 até a presente data. 
• Declaração de frequência ou escolaridade (expedida pela escola de origem). 
• Declaração de transferência (deverá ser entregue antes do início das aulas de 2016). 
• Cópia autenticada do RG (se o aluno tiver). 
• Cópia autenticada da certidão de nascimento. 
 
Alunos estrangeiros: 
• Cópia do RNE ou do protocolo. 
• Passaporte com visto de entrada no país. 

 
Observações: 
• Não será efetuada a matrícula de aluno retido. 
• A matrícula só será efetuada com a entrega dos documentos solicitados. 
• Os documentos de transferência dos candidatos a partir do 2.º ano do Ensino  

Fundamental I deverão ser entregues até o início das aulas em 2016. 
• As vagas disponibilizadas são para o período da tarde. Se houver vaga para o período da 

manhã, o seu preenchimento seguirá a seguinte sequência para efetivação da matrícula:  
 Irmãos de alunos que já estudam no período da manhã. 
 Filhos de ex-alunos. 
 Demais candidatos por ordem de inscrição.  


