MATRÍCULAS

2021

CURSOS
Educação Infantil
Maternal II e III, Primeiro e
Segundo Período.

Ensino Fundamental
Primeiro ao Nono Ano.

Ensino Médio
Primeira à Terceira Série.

PROCESSO DE
ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS

INSCRIÇÕES
De 17 a 30 de
setembro de 2020
17 e 18 de setembro de 2020
Exclusivamente para candidatos
que têm irmãos regularmente
matriculados no Colégio e para os
ﬁlhos de nossos educadores.
Exclusivamente pelo site

www.carmojf.com

DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA
Certidão de Nascimento do candidato;
CPF e Carteira de Identidade do candidato;
CPF e Carteira de Identidade dos responsáveis legais
e do responsável ﬁnanceiro, se diferente dos pais;
Comprovante de endereço do responsável legal e do
responsável ﬁnanceiro, se diferente dos pais;
1 foto 3x4, preferencialmente, com o fundo branco;
Declaração de frequência do candidato no ano/série
em curso;
Ficha de Acompanhamento Pedagógico e/ou
Boletim do ano em curso;
No caso de candidato com deﬁciência, apresentar
laudos emitidos por proﬁssionais especializados.
Não serão aceitas inscrições com a documentação incompleta e ilegível ou
fora do prazo estipulado.
Finalizada a inscrição e conferida a documentação obrigatória, o Colégio enviará
um e-mail com o número correspondente à posição do candidato, de acordo
com a ordem de inscrição.

INTERAÇÃO
COM A FAMÍLIA
Os pais e/ou responsáveis legais dos candidatos
que receberam o status de “inscritos”, que
estiverem dentro do limite de vagas, deverão
entrar em contato com o Colégio, até o dia 5 de
outubro de 2020, para realizar o agendamento
do momento de interação da Família com a
Equipe Pedagógica do Colégio.
A Interação com a Família será realizada pela
plataforma digital TEAMS. O link para acesso ao
TEAMS, assim como as instruções para esse
momento, serão enviados para o e-mail
cadastrado no ato da inscrição.

MATRIĆ ULA DOS
CANDIDATOS
CLASSIFICADOS
A matrícula dos candidatos classiﬁcados, até o limite
das vagas oferecidas no Edital, será efetivada no site
do Colégio www.carmojf.com do dia 10 ao dia 17 de
novembro de 2020.
Documentos exigidos e procedimento para a efetivação
da matrícula:

Conferir o Requerimento de Matrícula;
Declaração de Transferência, solicitada na
escola de origem;
Declaração de quitação da escola anterior;
Pagamento do boleto referente à primeira
parcela da anuidade escolar de 2021;
No caso de pais separados, é obrigatória a
comprovação da guarda do menor mediante
a cópia do documento judicial.
Edital completo em
hמּp://carmojf.com/novo/processo-de-admissao

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
DE ALUNOS VETERANOS
De 1º de dezembro a
10 de dezembro de 2020
Exclusivamente pelo site

www.carmojf.com

Após essa data, os alunos veteranos
que não procurarem o Colégio terão
suas vagas disponibilizadas para
candidatos excedentes.
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