“A perfeição não consiste na multiplicidade das coisas feitas,
mas no fato de serem bem feitas.” São Vicente de Paulo
São Paulo, 25/09/2017

Senhores Pais / Responsáveis,
Com a chegada do próximo ano letivo, iniciamos a REMATRÍCULA 2018. O Colégio Vicentino Virgem
Poderosa se sente muito feliz em tê-los novamente como parceiros de um novo ano letivo.
Assim, gostaríamos de convidá-los para dar início ao processo de REMATRÍCULA ON-LINE do ano de
2018. É importante frisar que a manutenção da qualidade do ensino oferecido e as melhorias no projeto
pedagógico requerem planejamento, organização e compromisso por parte da instituição e da família,
por esta razão é necessário ser pontual nos prazos e nos procedimentos estabelecidos.
A REMATRÍCULA ON-LINE/2018 ESTARÁ DISPONÍVEL EM NOSSO PORTAL,
NO PERÍODO DE 15/10/2017 A 14/11/2017
Informamos que, o aluno veterano tem prioridade à vaga, dentro do prazo destinado ao processo de
rematrícula. Após este prazo, a vaga não será garantida.
O processo de solicitação de REMATRÍCULA será iniciado no portal e finalizado na secretaria do
colégio. Para efetivar a rematrícula a família seguirá as seguintes etapas:
1. Acesse a área restrita no site do colégio, clique na opção REMATRÍCULA, confira os dados
presentes nos formulários (requerimento de matrícula e ficha de saúde) que aparecerão em sua
tela, modifique os dados que sofreram alteração durante o ano letivo (endereço residencial,
endereço de e-mail, telefones, etc.).
2. Após preencher os documentos, imprima e assine o Comprovante de Solicitação de Matrícula 2018
e entregue-o na secretaria do colégio. Para a Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental,
além do Comprovante de Solicitação de Matrícula 2018, deverá ser apresentado o pagamento da
Taxa de Festividades.
A Confirmação da Rematrícula do aluno e seu ingresso no ano letivo de 2018 serão concretizados após
a quitação de todas as parcelas do ano letivo de 2017 e do pagamento da primeira parcela da anuidade
de 2018, conforme Parágrafo Único da Cláusula 4ª do Contrato de Prestações de Serviços Educacionais
2018. A lista dos alunos com sua matrícula confirmada estará no site a partir do 22/01/2018.

