Olá Família Sítio Escola!
Começamos o processo de matrículas para o ano de 2022. Ficamos muito felizes por
você escolher a nossa escola. Segue passo a passo para a efetivação da matrícula.
A ficha de matrícula é preenchida antes da sondagem de conhecimento, é ela que
fornece os dados necessários para envio do contrato para ser assinado.
Abaixo a listagem de documentos necessários após a sondagem com entrega
online, que pode ser feita através da agenda virtual ou e-mail da secretaria
acadêmica (dandarasantos.f@4elementossitioescola.com):
Contrato de prestação de serviços, preenchido e assinado pelos responsáveis
(preenchimento e assinatura online, não precisa fazer o envio);
Comprovante do pagamento de matrícula efetuado (online, não precisa fazer o
envio);
Termo de autorização de uso de imagem assinado (online, não precisa fazer o
envio).
Cópia da Certidão de nascimento e CPF/RG do aluno ou aluna;
Cópia do cartão/caderneta de vacinação;
Cópia e comprovante de endereço residencial atual dos responsáveis;
Cópia e comprovante de endereço residencial atual do estudante;
Os documentos a serem enviados devem estar LEGÍVEIS para conseguirmos verificar
os dados (pode ser foto ou escaneado, o importante é conseguirmos identificar as
informações).
Documentos originais que deverão ser entregues na secretaria da escola:
Declaração de transferência;
Histórico escolar (este deve ser entregue 30 dias após a entrega da declaração de
transferência).
A não entrega das documentações solicitadas no prazo especificado pode resultar
no bloqueio do discente às plataformas da Instituição.
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2º Período
Material Individual
1 Toalha de mão
1 Merendeira
1 Mochila
1 Cola
1 Apontador
1 Caixa de lápis de cor (JUMBO) com 12 unidades
1 Tesoura sem ponta
2 Lápis nº2
2 Borrachas
1 Garrafa plástica simples para água
Deve ser entregue à professora no 1º dia de aula:
1 Pasta Brasil de plástico (amarela)
3 Cadernos brochurão, capa dura, sem pauta, 96 folhas
1 Catálogo com 50 plásticos
1 Livro de leitura com fonte em caixa alta
Inglês: Jelly Beans 3. 1ª Edição | Autores: Rebecca
Willians Salvador e Adela Trabolsi Editora Richmond
(Moderna)
Programa Elementar
1ª Edição - Edição Própria - Venda pelo site: www.pp4.club
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