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Roteiro de Inscrição – 2019 

                                      

Educação Infantil – Infantil 5 (nascidos até 31/3/2014) 
Ensino Fundamental I – 1º ano (nascidos até 31/3/2013) 
Ensino Fundamental I – 2º ano (nascidos até 31/3/2012) 

 
 
 
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 no setor de Novos Alunos:  
 

 Telefone: (11) 3747-9393  
             e-mail: inscricoespanamby@portoseguro.org.br     
 

 

Abaixo os momentos necessários para os processos de inscrição e admissão:  

 

1º momento – Inscrição 

Preencher o formulário “Venha nos Conhecer” no site do Colégio e aguardar contato.  

 (http://inscricoes.portoseguro.org.br/VenhaNosConhecer.aspx) 
 

2º momento – Reunião informativa e apresentação dos espaços do Colégio. 

 
Participação dos responsáveis na reunião de apresentação do Projeto Pedagógico e 
Educacional do Colégio e visita às suas dependências. 
 

 

3º momento – Vivência  

O candidato participará da vivência, que será agendada no dia da reunião informativa ou por 
meio de nosso contato telefônico. Tratam-se de atividades lúdicas de integração e socialização 
com os candidatos. 

 

 

Data Dia da semana Horário Local 

 

Momento a ser agendado com o setor de Recepção aos Novos Alunos. 

 

mailto:inscricoespanamby@portoseguro.org.br
http://inscricoes.portoseguro.org.br/VenhaNosConhecer.aspx


Roteiro de Inscrições 2019 – Infantil 5 ao 2º ano do Fundamental I | Campus Panamby 
 

 
Na ocasião, é necessário trazer o documento abaixo: 
 

• Cópia da última avaliação descritiva (relatório expedido pela escola de origem). 
 

 

4º momento – Devolutiva 

Havendo disponibilidade de vaga, os responsáveis pelos candidatos serão contatados por 
telefone no prazo de 7 dias úteis após a vivência realizada e a confirmação da vaga será 
enviada por e-mail.  

 

5º momento – Matrícula  

Além do preenchimento integral do formulário on-line, são necessários os seguintes 
documentos: 
 

• 1 cópia autenticada da Certidão de Nascimento do aluno; 
• 1 cópia autenticada da Carteira de Identidade (RG) do aluno; 
• 1 cópia simples do CPF do aluno; 
• 1 cópia simples do documento de identificação dos responsáveis legais (carteira 

nacional de habilitação, carteira de identidade, carteira funcional ou passaporte); 
• 1 cópia simples do CPF dos responsáveis legais; 
• 1 cópia da certidão ou decisão judicial, no caso de tutela, guarda ou adoção do aluno; 
• 1 cópia simples do comprovante de residência; 
• Comprovante de quitação das contribuições escolares de 2019 até a presente data; 
• Declaração de transferência; e 
• Contrato de Prestação de Serviços Educacionais assinado por todos os 

responsáveis legais – será enviado por e-mail após a conclusão do preenchimento 
do formulário on-line.  

 
Alunos estrangeiros: 

• 1 cópia autenticada da Carteira de Identidade (RNE) do aluno ou do protocolo; 
• 1 cópia simples do CPF do aluno; 
• 1 cópia autenticada do passaporte com visto de entrada no país; 
• 1 cópia simples do passaporte dos responsáveis legais; 
• 1 cópia simples do CPF dos responsáveis legais. 

 
 

Observações: 

• A matrícula será efetuada somente com a apresentação da documentação completa. 
• Não será efetuada a matrícula de aluno retido na escola de origem.  

 
 

Data Dia da semana Horário Local 

 

Atividade a ser agendada com o setor de Recepção aos Novos Alunos. 


