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EDITAL DE REMATRÍCULAS E MATRÍCULAS/2017

A Direção do Colégio Sinodal Rui Barbosa, no uso de suas atribuições regimentais, torna
público o presente Edital de REMATRÍCULAS e MATRÍCULAS para o ano de 2017, conforme segue:
1. ABERTURA DE REMATRÍCULAS E MATRÍCULAS/2017
As Rematrículas para o ano letivo de 2017 serão abertas a partir do dia 03 de novembro de
2016, e as Matrículas a partir do dia 16 de novembro de 2016, para os níveis de Educação Infantil,
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Técnico.
2. PROCESSO DE REMATRÍCULAS E MATRÍCULAS/2017
A documentação de Rematrícula será enviada para os responsáveis acadêmicos e/ou
financeiros junto ao Colégio. Aqueles que não receberem a referida documentação deverão solicitá-la
ao Setor de Tesouraria.
Para Matrícula (novos alunos), haverá, primeiramente, uma entrevista pela Coordenação
Pedagógica com a Família e o (a) aluno (a); após, será dado o encaminhamento para a orientação e
formalização nos Setores de Secretaria e Tesouraria do Colégio.
As Matrículas, para níveis com mais de uma turma, deverão ser realizadas prioritariamente na
turma com menor número de alunos.
3. PRAZO LIMITE DE REMATRÍCULAS, GARANTIA DE VAGA E ESCOLHA DE TURMA
As Rematrículas deverão ocorrer até o dia 20 de dezembro de 2016, prazo para o Colégio
garantir a vaga do (a) aluno (a). Após essa data, as vagas poderão ser preenchidas por Matrículas
(novos alunos).
Importante:
Foi estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho das Escolas Particulares do Rio Grande
do Sul o limite de alunos por turma; por isso a necessidade de prazo limite para as Rematrículas/2017,
considerando que há turmas com poucas vagas e outras que estão completas.
4. TURNO INVERSO
Para a formação de turmas no Turno Inverso, exclusivamente para o período da manhã, serão
abertas as inscrições no Setor de Secretaria do Colégio, no mesmo período da abertura de
Rematrículas e Matrículas.
Turma 01 – Faixa etária: 03 a 05 anos (Maternal a Jardim II)
Turma 02 – Faixa etária: 06 a 09 anos (1º ano a 4º ano EF)
Para a realização do Turno Inverso, cada turma deverá compor-se por, no mínimo, 15 alunos(as).

Carazinho, 05 de outubro de 2016.
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