Instruções Rematrícula 2021
Família 4 Elementos,
Amanhã, dia 8 de Outubro, iniciaremos o período de Rematrícula para o próximo
ano letivo. Toda a rematrícula será online e antes de realizar o processo, leia as
seguintes informações:
A rematrícula é realizada pelo Sistema de acesso dos Responsáveis. Para acessá-lo,
basta clicar aqui ou acessar o link: http://portal.sponteeducacional.net.br/4elementos;
Marque a opção RESPONSÁVEL ;
Para efetuar o login, coloque o CPF do Responsável no campo Usuário e no campo
Senha;
Após acessar o Sistema, você deverá clicar em Rematrícula WEB;
Confira todas as informações e preencha as necessárias;
Ao final do envio das informações, você receberá um e-mail com o Contrato
Preenchido e, logo após, as instruções de assinatura online e pagamento da 1ª
Prestação.
Lembretes:
A primeira prestação poderá ser paga com desconto até o dia 6 de Novembro. Após o
dia 6 de Novembro o desconto não será mais aplicado;
As vagas serão garantidas apenas até o dia 10 de Novembro. A partir desta data,
abriremos as matrículas para as famílias que já realizaram o Pré-cadastro e outras
interessadas;
É preciso estar adimplente com as parcelas de 2021 para efetuar a matrícula para o
próximo ano letivo. Caso precise de alguma negociação, entre em contato com o
canal FINANCEIRO aqui pelo Classapp.
Qualquer dificuldade técnica ou de acesso, entre em contato com o Suporte ou a
Secretaria aqui mesmo pela agenda virtual.
Estamos à disposição para todo e qualquer auxílio.
Um grande abraço,
Rafael Mansur
Gestão Institucional
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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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3º Ano
Material Individual
1 Régua de 30 cm - transparente
1 Tesoura sem ponta
1 Apontador com reservatório
1 Garrafinha simples de plástica para água
1 Toalha de mão
1 Mochila escolar
1 Fita métrica
5 Lápis pretos n°2
1 Caixa de lápis de cor grande com 12 unidades
2 Borrachas
1 Vidro de cola
7 Cadernos brochurão, capa dura com pautas numeradas e
margeados 80 folhas (Matemática, Português, Geografia,
História, Letramento Digital, Ciências, Literatura/Produção de
Texto)
1 Caderno brochurão pequeno, com pauta e capa dura.
*Somente para alunos novatos, os alunos veteranos deverão
usar o caderno do ano anterior;
1 Pasta catálogo com 50 plásticos;
1 Caderno brochurão, capa dura, com pauta, numerado e
margeado
1 Livro de literatura (de acordo com a faixa etária) para a
biblioteca de sala
1 Dicionário de Português
Inglês: Material incluído no Kit da Geekie One
Kit de Robótica - Open Robotics
(A venda será direta pela empresa Open
Robotics. As instruções de venda serão enviadas via agenda)

Material: Livros Geekie One

(vendas a partir do dia 16/11/2021 pelo site https://loja.geekie.com.br/)
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