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EDITAL DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO DE NOVOS ALUNOS
DO COLÉGIO AGOSTINIANO SÃO JOSÉ
O Diretor do Colégio Agostiniano São José, Eduardo Flauzino Mendes, no uso de suas atribuições
regimentais e em consonância com a legislação em vigor traz a público as normas regentes para o
Processo de Inscrição de Novos Alunos 2020.
1. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO
1.1. As inscrições para os Novos Alunos de 2020 estarão abertas no período de 23 de dezembro de
2019 até às 23h59min do dia 14/01/2020.
1.2. O cadastro das inscrições deverá ser realizado exclusivamente:
•

No site do Colégio Agostiniano São José, www.casj.com.br, no portal das inscrições;

•

Os dados preenchidos no formulário de inscrição devem ser cópia fiel da certidão de
nascimento do aluno, sem abreviações.

1.3. Somente serão consideradas efetivadas as inscrições feitas nos prazos estabelecidos, devendo os
responsáveis pelo novo aluno seguir os procedimentos indicados neste Edital.
1.4. O novo aluno poderá se inscrever uma só vez no ano corrente.
1.5. O preenchimento do cadastro pela Internet não garante a inscrição do novo aluno. Os
responsáveis deverão entregar na secretaria a documentação exigida para finalizar a inscrição.
2. CURSOS OFERECIDOS
2.1. Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental:
2.1.1

Módulo 1 (2 anos a completar até 31/03/2020)

2.1.2

Módulo 2 (3 anos a completar até 31/03/2020)

2.1.3

Módulo 3 (4 anos a completar até 31/03/2020)

2.1.4

Módulo 4 (5 anos a completar até 31/03/2020)

2.1.5

1º ano

(6 anos a completar até 31/03/2020)

Observação: A data corte 30/06 está autorizada para as crianças que já estudam e possuem
RA (Registro Acadêmico) anterior a 2019.
Nota: As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.
2.2. Ensino Fundamental:
2.2.1

2º ao 9º ano.

2.3. Ensino Médio:
2.3.1. 1ª e 2ª série
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3. HORÁRIO DOS CURSOS
3.1. Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental
•

Manhã: 7h30min às 12h

•

Tarde: 13h30min às 18h

•

Semi Integral Manhã: 7h30min às 14h30min

•

Semi Integral Tarde: 11h às 18h

•

Integral: 7h30min às 18h

3.2. Ensino Fundamental (2º ao 7º ano)
2º ao 5º Ano
•

Manhã: 7h15min às 11h45min

•

Tarde: 13h15min às 17h45min

6º e 7º ano
•

Manhã: 7h às 12h10min

•

Tarde: 13h10min às 18h20min

3.3. Ensino Fundamental (8º ano)
•

2ªs feiras: 7h às 13h15min

•

3ªs, 4ªs, 5ªs e 6ªs feiras: 7h às 12h10min

3.4. Ensino Fundamental (9º ano)
•

2ªs, 4ªs e 6ªs feiras: 7h às 12h10min

•

3ªs feiras: 7h às 14h

•

5ªs feiras: 7h às 13h15min

3.5. Ensino Médio (1ª e 2ª série)
•

2ªs a 6ªs feiras: 7h às 14h

4. PASSO A PASSO DAS INSCRIÇÕES
4.1. Pela Internet:
•

1º Passo: Preenchimento da ficha de inscrição (de acordo com os dados da Certidão de
nascimento do aluno).

•

2º Passo: Impressão da ficha de inscrição.

•

3º Passo: Impressão do boleto da taxa de inscrição de R$150,00 e efetivação do pagamento,
exclusivamente, em agência bancária.

•

4º Passo: Entrega de documentação na Secretaria.

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1. Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ano):
•

Imprescindível: Certidão de nascimento (cópia simples);
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•

RG e CPF, se tiver (cópia simples);

•
•

1 foto 3x4 (recente);
Declaração de escolaridade, constando o nível que está cursando em 2019;

•
•

Ficha de inscrição impressa, devidamente preenchida e assinada;
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição: R$ 150,00.

5.2. Ensino Fundamental (2º ao 9º ano) e Ensino Médio
•
•
•
•
•
•

Imprescindível: Certidão de nascimento (cópia simples);
RG e CPF, se tiver (cópia simples);
1 foto 3x4;
Boletim de notas atualizado (cópia simples);
Declaração de escolaridade, constando o nível que está cursando em 2019;
Ficha de inscrição impressa, devidamente preenchida e assinada;

•

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição: R$ 150,00.

5.3. Importante
• O preenchimento do formulário pela internet não garante a inscrição. A inscrição só será
confirmada mediante a entrega de todos documentos na secretaria do colégio, até a data
limite estipulada anteriormente.
•

Entrega dos documentos na secretaria do colégio, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

•

O aluno que não comparecer ao Colégio com a documentação exigida para finalizar a sua
inscrição será considerado desistente do Processo de Inscrição de Novos Alunos e o valor da
taxa de inscrição não será devolvido.

•

Inscrições incompletas, com nomes abreviados ou em duplicidade, serão canceladas.

•

No ato da entrega dos documentos, os novos alunos receberão um comprovante, que deverá
ser apresentado nas atividades que acontecerão nos dias 16/01/2020 – (Ensino Fundamental
e Ensino Médio), e 23/01/2020 (Educação Infantil).

•

O não comparecimento às atividades que acontecerão no dia da Sondagem/Avaliação
Diagnóstica, implicará no cancelamento e o valor da taxa de inscrição não será devolvido,
assim como se houver desistência do candidato.

6. ENTREVISTAS
6.1. Educação Infantil:
A entrevista será realizada com o aluno e o responsável só após a entrega da documentação na
secretaria. A data e o horário serão comunicados, posteriormente, por telefone ou e-mail.
6.2. Ensino Fundamental e Ensino Médio:
A data e o horário serão comunicados, após a Avaliação Diagnóstica.
7. SONDAGEM / AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E APRESENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
Convidamos aos pais para conhecerem o Projeto Pedagógico Agostiniano São José, enquanto os
alunos fazem a Sondagem / Avaliação Diagnóstica.
A Sondagem / Avaliação Diagnóstica tem por objetivo analisar o nível de conhecimento dos alunos,
compartilhando com os responsáveis o prognóstico obtido, a fim de estabelecer as estratégias
pedagógicas que serão utilizadas para obtenção do desempenho acadêmico almejado.
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7.1. Ensino Fundamental (1º ao 9º ano):
Dia: 16/01/2020
Horário: 10h
Local: Unidade I
7.2. Ensino Médio (1ª e 2ª série):
Dia: 16/01/2020
Horário: 10h
Local: Unidade II
7.4. Os novos alunos do 1º e 2º Ano do Ensino Fundamental realizarão a Sondagem Diagnóstica.
A intenção desta avaliação é possibilitar que a Escola conheça o estágio de alfabetização da criança,
viabilizando um melhor acompanhamento ao longo de sua vida escolar. Deverão trazer estojo
completo, inclusive com lápis de cor.
7.5. Os novos alunos do 3º ao 9º Ano do Ensino Fundamental farão Avaliações Diagnósticas de
Língua Portuguesa, Produção de Texto e Matemática e deverão trazer estojo completo.
7.6. Os novos alunos da 1ª e 2ª série do Ensino Médio farão Avaliações Diagnósticas de Língua
Portuguesa, Produção de Texto e Matemática e deverão trazer estojo completo.
7.7. Orientações:
•

O aluno que pretende estudar no Colégio Agostiniano São José precisa ser compromissado
com os estudos, com as tarefas e com as atividades pedagógicas oferecidas no decorrer do
curso.

•

Serão submetidos às Sondagem/Avaliações Diagnósticas somente alunos inscritos.

•

O comprovante de inscrição deverá ser apresentado obrigatoriamente no dia da
Sondagem/Avaliação Diagnóstica.

•

Não serão admitidos alunos:
o Fora dos limites de idade estabelecidos pela legislação.
o Para a 3ª série do Ensino Médio.

8. LISTA DE INGRESSO DE NOVOS ALUNOS
8.1. A listagem dos novos alunos, para efetivação da matrícula, será divulgada em ordem alfabética
somente pelo site, a partir das 10 horas do dia 21/01/2020.
9. VIVÊNCIA
9.1. Educação Infantil
Com o objetivo de familiarizar os alunos novos da Educação Infantil ao ambiente escolar, o Colégio
Agostiniano São José preparará uma atividade especial de integração. Para os pais o Colégio
reservou uma programação especial com a apresentação da Proposta Pedagógica Agostiniana. Será
um momento especial para as famílias e para os alunos.
Para melhor conforto de todos, será permitida a entrada de 02 (dois) acompanhantes adultos por
aluno.

Turmas da Educação Infantil

Data

Horário

Módulo 1 ao 4

23/01

14h
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10.

RESERVA DE VAGA
10.1. Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ano).
Após a inscrição do aluno, efetivada com a entrega de documentação na secretaria, estará
disponível no site do Colégio o boleto de Reserva de Vaga da 1ª parcela da anuidade de 2020.
•

Com vencimento em 5 dias úteis

10.2. Ensino Fundamental (2º ao 9º ano) e Ensino Médio.
Após a inscrição do aluno, efetivada com a entrega de documentação na secretaria e
divulgação da listagem dos novos alunos, estará disponível no site do Colégio o boleto de
Reserva de Vaga da 1ª parcela da anuidade de 2020.
•

Com vencimento no dia 22/01/2020

10.3. Critério de Cancelamento
Caso haja a necessidade do cancelamento da reserva de vaga, já realizada, o responsável pelo
aluno deverá requerê-la, formalmente, na Secretaria e Tesouraria do Colégio e será descontado
10% do valor a ser devolvido, a título de despesas administrativas bancárias.
11.

MATRÍCULA
11.1. Datas:
•

23 e 24/01/2020

11.2. Local:
Unidade I – Rua Marquês de Abrantes, 365
11.3. Horário:
•

Das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

11.4. Documentação para Matrícula:
A documentação necessária para matrícula estará disponível, para impressão, no site do Colégio a
partir do pagamento realizado da 1ª parcela da Anuidade de 2020.
A impressão da documentação abaixo deverá obedecer à padronização indicada para cada
documento, que estará disponível no site do Colégio.
Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ano)
•

Cópia do RG e CPF do aluno, (se tiver) - para quem não a entregou no momento da inscrição.

•

Cópias do RG e CPF dos Pais e do Responsável Financeiro.

•

Cópia do comprovante de residência dos Pais e do Responsável Financeiro – Com validade de
três meses (somente: Água, Luz, Telefone e Gás).

•

Carta de quitação de pagamento da escola anterior, quando for o caso.

•

Declaração de escolaridade, para quem não a entregou no momento da inscrição, quando for o
caso.
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Ensino Fundamental e Ensino Médio
•

Cópia do RG e CPF do aluno, (se tiver) - para quem não entregou no momento da inscrição.

•

Cópia do CPF do aluno, (se tiver).

•

Cópias do RG e CPF dos Pais e do Responsável Financeiro.

•

Cópia do comprovante de residência dos Pais e do Responsável Financeiro – Com validade de
três meses (somente: Água, Luz, Telefone e Gás).

•

Carta de quitação de pagamento da escola anterior.

•

Comprovante de Escolaridade:
Alunos de 2º a 9º ano do Ensino Fundamental:
•

Declaração de Transferência ou Histórico Escolar (original).

Alunos da 1ª série do Ensino Médio:
• Declaração de Transferência (original) ou Histórico Escolar e Certificado de Conclusão
referentes ao 9º ano do Ensino Fundamental (fotocópia autenticada).
Alunos de 2ª série do Ensino Médio:
• Histórico Escolar e Certificado de Conclusão referentes ao 9 º ano do Ensino Fundamental
(fotocópia autenticada).
•

Declaração de Transferência ou Histórico Escolar referente ao Ensino Médio (original).

Importante:
Somente o pagamento do boleto não garante a matrícula. O que efetiva a matrícula é a entrega de
toda a documentação acima, inclusive do comprovante de pagamento do boleto, impreterivelmente,
para a primeira fase da matrícula.
Fora dos prazos determinados, o Colégio não se responsabiliza por eventual falta de vaga.
O cancelamento da matrícula é prerrogativa da Direção do Colégio Agostiniano São José, caso seja
apurada qualquer irregularidade na documentação do aluno ou qualquer outra limitação impeditiva.
Caso haja a necessidade do cancelamento da matrícula, já realizada, o responsável pelo aluno
deverá requerê-la, formalmente, na Secretaria e Tesouraria do Colégio.
O responsável financeiro pelo aluno, que solicitar cancelamento da matrícula, poderá ter a restituição
do valor pago referente à 1ª parcela da anuidade 2020, no dia 30/01/2020, desde que a solicitação
seja feita, impreterivelmente, até o dia 27/01/2020.
Em caso de cancelamento da 1ª parcela da anuidade 2020, será descontado 10% do valor a ser
devolvido, a título de despesas administrativas bancárias.
12.

DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Para conhecimento público, o presente Edital está disponível na internet no site do Colégio do
www.casj.com.br / Inscricoes / Edital.
São Paulo, 23 de dezembro de 2019.

Eduardo Flauzino Mendes
Diretor Geral
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