MATRÍCULAS 2018
VISITAS
Para conhecer a Escola Santi, participe de uma das nossas reuniões de apresentação. Entre no
site www.escolasanti.com.br e confirme sua presença preenchendo a ficha “agende uma visita”
na parte superior da página inicial. Teremos prazer em receber você!
RESERVA DE VAGA
O pagamento da taxa de reserva de vaga garante a vaga na série e período desejados. Este
valor será descontado da 1ª parcela da anuidade. As vagas serão preenchidas por ordem de
chegada, respeitando critérios de prioridade*.
T2 ao 9º ano: R$ 1.575,00 ou 3 x R$ 530,00
LISTAS DE ESPERA
Quando não houver vaga disponível na série, os interessados deverão solicitar a inclusão na
lista de espera. Na medida em que surgirem vagas, entraremos em contato com o responsável
por telefone. Isto poderá acontecer até o início do ano letivo. Perderá a vaga o aluno que não
efetuar a reserva até 2 dias úteis após nosso contato.
*TERÃO PRIORIDADE NO PREENCHIMENTO DAS VAGAS E LISTAS DE ESPERA:
1)
2)
3)
4)
5)

Até 31/03/17 – Irmãos de alunos atuais e mudança de período (alunos atuais)
Até 13/04/17 – Filhos de ex-alunos e irmãos de ex-alunos
Até 28/04/17 – Alunos de escolas parceiras
Até 05/09/17 – Alunos atuais no período em que já estudam
Demais famílias

PROCESSO DE MATRÍCULAS
A matrícula será efetivada após a conclusão do processo de matrícula digital, que será liberada
para o responsável pelo(s) aluno(s) no mês de outubro/17, mediante pagamento da primeira
parcela da anuidade e entrega dos documentos abaixo:
•
•
•
•
•
•
•

1 foto 3x4
1 cópia da certidão de nascimento e RG (caso possua)
Atestado de saúde ou cópia da carteirinha de vacinação (T2 ao 2º ano)
Declaração de escolaridade e Histórico Escolar
Declaração de quitação de anuidade da escola anterior
Avaliação auditiva – audiometria (a partir do T5)
Avaliação oftalmológica (a partir do T5)

DESISTÊNCIA
Em caso de desistência da reserva de vaga até 31/10/17, será devolvido 80% do valor pago.
MATRÍCULAS PARA 2019: Os interessados deverão deixar seus dados na secretaria para
inclusão na lista de espera. Entraremos em contato quando houver vaga disponível.

