EDITAL DO PROCESSO DE REMÁTRICULA ALUNOS DE CASA
COLÉGIO NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO

REMATRÍCULA
Edital de Matrícula para o ano de 2022 – Alunos de Casa
Senhores,
A organização de um ano letivo exige de cada um de nós procedimentos que requerem seriedade e
organização dentro de um prazo que proporcione equilíbrio para o desenvolvimento de um bom
planejamento. Desta forma, o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho dá publicidade ao presente Edital de
Matrícula para o ano de 2022 – Alunos de Casa.
Sigam as orientações abaixo descritas para matricular seu/sua filho(a) para o próximo ano letivo:
1. Entrar no site do Colégio para ler o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
2. Ir ao Colégio para assinar o Requerimento de Matrícula, o Regulamento Para Alunos e responsáveis Legais Sobre
O Uso De Dispositivos Móveis, Internet e Wi-fi, na data determinada para o ano que seu(a) filho(a) está cursando
em 2021.
3. Imprimir no portal do responsável financeiro, ou pegar no Departamento Financeiro o boleto referente à
parcela do mês de janeiro e quitar até o dia 02/01/2022.
4. A matrícula só será efetivada, com cruzamento de dados entre os departamentos, mediante quitação até o dia
02/01/2022;
5. Após todos os passos cumpridos a Direção irá deferir a matrícula.
6. Fique atento ao dia da rematrícula de seu/sua filho. A vaga só será garantida com a assinatura do requerimento
na secretaria do Colégio.
7. A partir de 04/11/2021 iniciaremos o processo de matrícula para alunos novatos.
EDUCAÇÃO INFANTIL – HORÁRIO: 07:30 às 11 horas / 13 às 16:30 horas.
29/09/2021 – Maternal I
30/09/2021 – Maternal II
01/10/2021 Jardim I
04/10/2021 – Jardim II
ENSINO FUNDAMENTAL – HORÁRIO: 07:30 às 11 horas / 13 às 16:30 horas.
05/10/2021 – 1º ANO
06/10/2021 – 2º ANO
07/10/2021 – 3º ANO
08/10/2021 – 4º ANO
13/10/2021 – 5º ANO
14/10/2021 – 6º ANO
15/10/2021 – 7º ANO
18/10/2021 – 8º ANO
19/10/2021 – 9º ANO
ENSINO médio – HORÁRIO: 07:30 às 11 horas / 13 às 16:30 horas.
20/10/2021 – 1º ANO
21/10/2021 – 2º ANO
O maior sonho dos pais é que seus filhos se tornem pessoas realizadas, capazes e bem-sucedidas. O
Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho constrói, junto com você, esta realidade.
Estamos felizes com sua presença e confiança e seguimos sempre dando o nosso melhor.
Jataí, 20 de setembro de 2021.
Ana Clara Pereira Assis Alves Almeida
Diretora

