
 

Roteiro de Inscrição – 2020 
 

1ª e 2ª séries – Ensino Médio 

 
            

 
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) 3771-8888  
             e-mail: inscricoesmorumbi@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 – Sondagem 

 
O candidato realizará sondagem, que será agendado no dia da reunião informativa ou por meio de nosso 
contato telefônico. Trata-se de atividade escrita dos conteúdos essenciais e das habilidades exigidas 
em: 

 Língua Portuguesa, Produção de Texto e Matemática.  
 
Taxa única: R$ 250,00 

 

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

 

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


 

Materiais necessários para a sondagem: 

 

• Comprovante de pagamento da sondagem. 

• Cópia do boletim escolar atual. 
Caneta, lápis e borracha. 
 

4º momento – Resultado da Sondagem 

O prazo de correção da sondagem é de 7 dias úteis. Os responsáveis pelos candidatos serão 
contatados por telefone a fim de serem informados sobre o resultado 

 

5º momento – Reserva de Vaga 

A admissão do candidato na série pretendida será confirmada por e-mail e dependerá do resultado da 
sondagem e do número de vagas disponíveis. A reserva de vaga terá validade mediante pagamento do 
boleto no valor de R$ 1.000,00, a ser descontado da primeira mensalidade, semestralidade ou anuidade.  
 

6º momento – Matrícula  

As matrículas serão realizadas nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de novembro, das 7h às 16h. 

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 frequência ou escolaridade (expedida pela escola de origem); 
• Declaração de transferência (deverá ser entregue antes do início das aulas em 2019); 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 e na semana 
anterior à efetivação da matrícula.  

 
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 e o 
pagamento (via boleto bancário) da primeira parcela, referente a janeiro/2020, descontando o 
valor da taxa de reserva de vaga. 

• Não será efetuada a matrícula de aluno retido na escola de origem.  

 

 

 


