MATRÍCULAS COLÉGIO NOVA GERAÇÃO 2021
PREZADOS PAIS OU RESPONSÁVEIS,
Agradecemos a confiança depositada. Somos uma instituição fundacional gerida por professores e nosso
principal objetivo é oferecer uma educação de excelência. Para que seu filho realize a matrícula conosco,
primeiro, ele terá de realizar uma prova de ingresso e depois a efetivação de matrícula.
A prova de ingresso é uma prova onde todos os alunos, que querem matricular no Colégio Nova Geração,
realizam. Sendo esta prova referente aos segmentos do Fundamental I, II e Ensino Médio. Para Educação
Infantil, não existe esta prova, basta entrar em contato com a secretaria para que possam agendar uma
visita ao nosso Colégio.
Como realizar a prova?
Você terá de entrar no site do Colégio Nova Geração ( https://colegionovageracao.unis.edu.br/) ou entrar
em contato com a secretaria pelo telefone (35) 3235-1501 ou whatsapp (35) 99739-8644 para realizar o
agendamento desta prova, podendo ela ser presecial ou online.
Depois do resultado da prova de ingresso, e aprovação, é que será efetivada a matrícula.
Sendo necessário a apresentação de alguns documentos, sendo:
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA EFETIVAR A MATRÍCULA:
•
02 fotos 3x4 (colocar nome do(a) aluno(a) no verso);
•
Cópia da certidão de nascimento (todos os alunos);
•
Cópia do RG (todos os alunos);
•
Cópia do CPF (todos os alunos);
•
Declaração de escolaridade;
•
Declaração de transferência (somente quando finalizar o ano letivo)
•
Histórico escolar (30 dias após a finalização do ano letivo)
•
Declaração de ausência de débitos da escola anterior (em caso de transferência);
•
Cópia do CPF, RG e comprovante de endereço do responsável financeiro;
•
Cópia do CPF ou RG dos pais;
•
Cópia do comprovante de endereço de onde o(a) aluno(a) reside.
Sobre a forma de pagamento, a secretaria do colégio irá lhe informar.
Período de matrículas: 03/11/2020 de acordo com a oferta de vagas.
Horário: 09h às 12h e 13h às 17h.
Agradecemos a confiança depositada e queremos convidá-los a dividir a educação de seus filhos com o
nosso colégio.
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria do Colégio.
Luiz Augusto Alcantara de Andrade Mendes
Diretor

