
A N O L E T I V O



PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA 2019

REUNIÃO DE PAIS

AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICA

Fazer inscrição, na recepção da escola, para 

reunião de pais, de acordo com as datas abaixo:

A avaliação diagnóstica não tem caráter 

eliminatório ou classificatório. O objetivo é 

verificar os conhecimentos do(a) candidato(a) em 

relação aos conteúdos do ano pretendido.

A inscrição para a avaliação diagnóstica deverá 

ser feita na secretaria da escola entre 24 de agosto 

e 22 de outubro, mediante o pagamento de 

R$100,00 (cem reais) e apresentação dos seguintes 

documentos:

Ÿ cópia da certidão de nascimento
Ÿ 1 foto 3x4
Ÿ declaração de escolaridade original
Ÿ histórico escolar,  ao final do ano letivo de 

2017.

23/08, quinta-feira, 19h30

24/09, segunda-feira, 19h

Avaliação: 26 de outubro, das 14h às17h.

Vivência: 27 de outubro, das 9h às 11h30.

Após a avaliação diagnóstica, havendo vagas, a 

orientação agendará uma entrevista com os 

responsáveis. Nesse dia, trazer atividades, 

avaliações, relatórios e boletins da escola de 

origem. 

A matrícula deverá ser feita no prazo de até 3 dias 

úteis após a entrevista, mediante o preenchimento 

da documentação fornecida pela secretaria e a 

apresentação obrigatória de:

Ÿ cópia simples do RG e CPF do(a) aluno(a)
Ÿ cópia simples do RG e CPF do responsável 

financeiro
Ÿ cópia do comprovante de residência
Ÿ declaração de adimplência da escola de origem
Ÿ pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) que 

será deduzido da primeira parcela da 

anuidade de 2019. 

ENTREVISTA

MATRÍCULA

Escola Nossa Senhora das Graças
Rua Tabapuã, 303 - Itaim Bibi

Tel: 11.31652266

www.gracinha.g12.br

escolagracinha escolagracinha

Para a realização da avaliação e da vivência, o(a) 

candidato(a) deverá trazer lápis preto, caneta azul 

ou preta, borracha e régua.
O resultado da avaliação será utilizado na 

entrevista com pais, mães e/ou responsáveis.

Obs.: A não realização da avaliação diagnóstica e a 

não participação na vivência serão consideradas 

desistência do processo de ingresso para 2019.

Ingresso de alunos(as) - 6° ao 9° ano

Bem-vindos ao Gracinha!

Nesses dias o acesso à escola será pela 

Rua Virgílio Várzea, 98.
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