
INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS - ANO LETIVO DE 2019 
EDUCAÇÃO INFANTIL AO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

1 – LOCAL 
• As inscrições deverão ser feitas na recepção da escola: Rua Araguaia, 389, Freguesia.
Informações: (21) 3392-0901 / 2424-4626.

2 – PERÍODO 

• A partir de 27 de agosto de 2018.

3 – HORÁRIO 

• 2ª a 6ª feira, das 7h30min às 16h.

4 – VISITAÇÃO 

• Agende sua visita - De 2ª a 6ª feira, das 7h30min às 16h30min;

• Uma pessoa o acompanhará apresentando os espaços físicos e a proposta
pedagógica da escola.

5 – INFORMAÇÕES 
• A inscrição para avaliação/entrevista deverá ser feita na recepção mediante o 
pagamento, em cheque ou dinheiro, de R$ 200,00 (duzentos reais) que serão deduzidos 
da primeira cota da anuidade (cota A/2019), caso a matrícula seja confirmada.

• As vagas serão oferecidas de acordo com a disponibilidade.
• A avaliação tem como finalidade aferir a aptidão do candidato, com vistas a 
diagnosticar a possibilidade, ou não, do ingresso na escola.

• Após entrevista ou avaliação, sendo considerado apto à série pretendida, será feita a 
pré-matrícula. 

6 – ENTREVISTA E AVALIAÇÃO 
• Educação Infantil: Encontro com os responsáveis e vivência da criança na rotina de
sala de aula.

• 1º ano do Ensino Fundamental: Entrevista (avaliação diagnóstica). Os candidatos
realizarão a avaliação em data marcada por telefone ou pessoalmente.

7 – PRÉ-MATRÍCULA 
• Para a pré-matrícula da Educação Infantil ao 1º ano do Ensino Fundamental I será
cobrada a importância de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), deduzida
posteriormente, na primeira cota da anuidade (cota A/2019).



8 – MATRÍCULA 
• A matrícula será realizada de 2ª a 6ª feira, das 7h30min às 16h, na secretaria da escola.
A vaga somente estará assegurada quando forem observados os prazos para a
efetivação da matrícula, mediante o comprovante de pagamento da primeira cota da
anuidade de 2019 e a entrega de documentos.

• A formação de novas turmas acontecerá com o mínimo de 15 (quinze) alunos
matriculados.
9 – IDADE PARA INGRESSO 

Maternal I – 2 anos completos até 31 de março de 2019. 

Maternal II – 3 anos completos até 31 de março de 2019.

Pré –Escolar I – 4 anos completos até 31 de março de 2019.

Pré –Escolar II – 5 anos completos até 31 de março de 2019.

1º ano do Ens. Fund. I – 6 anos completos ate 31 de dezembro de 2019.

10 – INFORMAÇÕES GERAIS 

• Horário das aulas

- Educação Infantil - Maternal I ao Pré II: Manhã: 7h às 11h10min 
Tarde: 13h às 17h10min. 

- 1º ano do Ensino Fundamental: Manhã: 7h às 11h30min 
Tarde: 13h às 17h30min. 

• Período de Adaptação

Os alunos da Educação Infantil passam por um período de adaptação (no turno regular e 
no Garriga Integral), podendo o responsável permanecer no Colégio, em local 
especialmente designado. 

• Garriga Integral

Do Pré I, da Educação Infantil, ao 1º ano do Ensino Fundamental I, oferecemos o
Garriga Integral, 3 ou 5 vezes por semana, no horário das 7h às 13h.

• Uniforme Escolar

O uso do uniforme escolar é obrigatório. A venda é feita na própria escola.

Jardim de Infância Branca de Neve / Unidade Integrada Garriga de Menezes
Rua Araguaia 389, Freguesia. Telefones: 3392-0901 / 2424-4184 / 2424-4185 

Centro Cultural e Esportivo Garriga de Menezes 
Rua Araguaia, 555, Freguesia. Telefone: 2420-1317 – info@garriga.com.br




