
 
 

EDITAL 2018 

PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS 

 
INTRODUÇÃO 

As escolas logosóficas têm como grande objetivo contribuir na educação de uma nova 

humanidade, mais feliz e consciente. Desenvolve na criança seu potencial inteligente e sensível, 

promovendo experiências em que possa compartilhar seus conhecimentos. 

Nossa missão norteia todo nosso trabalho, sendo assim, expressa: 

Oferecer à infância e à juventude, por meio da Pedagogia Logosófica, um 

ampara e um saber que favoreçam o desenvolvimento pleno de suas aptidões 

físicas, mentais, morais e espirituais, formando as bases de uma nova 

humanidade, mais consciente de sua responsabilidade diante da própria vida, 

da sociedade em que vive e do mundo. 

 

No ano de 2018, teremos como tema central: O ser humano e a busca pelo equilíbrio. 

O processo para Matrícula 2018 está organizado conforme itens a seguir. 

AGENDAMENTO DE VISITAS AO COLÉGIO: 

 Os pais deverão agendar uma visita na Secretaria, pessoalmente ou por telefone (034) 

3237-1130. 

 Os dias de visita ocorrerão conforme segue: 

 Terça-feira – 13h30  Quarta-feira – 16h30 

 Quinta-feira – 14h  Sexta-feira – 17h 

A visita constará do atendimento pela Direção/Equipe Técnica, com informações sobre o Colégio 

e a Pedagogia Logosófica, e visita às instalações. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Etapas do processo: 

Em conformidade com a legislação vigente o Colégio Logosófico considera a seguinte referência 

para a matrícula dos estudantes, nos anos iniciais de escolaridade: 

TURMA NÍVEL DE ENSINO IDADE 

Infantil 1/ 2 – Turma da Amizade Educação Infantil A partir de 18 meses completos 

Infantil 3 – Turma da Generosidade Educação Infantil 3 anos completos até 30/06/2018 

Infantil 4 – Turma do Afeto Educação Infantil 4 anos completos até 30/06/2018 

Infantil 5 – Turma da Colaboração Educação Infantil 5 anos completos até 30/06/2018 

 

Observação: de acordo com a nossa experiência, sugerimos a data de nascimento limitada até 

30/04. 



 
 

 

Preenchidas as vagas, os candidatos excedentes serão inseridos na lista de espera. Havendo 

disponibilidade de vagas, a Secretaria entrará em contato. A inscrição na lista de espera é 

intransferível. 

Após a visita e, estando o candidato dentro do número previsto para cada turma, é agendada a 

Entrevista de Matrícula. Nesta entrevista pedimos somente a presença dos pais. 

Para a turma do Infantil 5 será feito uma atividade diagnóstica, a ser agendada com a 

Coordenado Pedagógica da Educação Infantil. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Etapas do processo: 

Após a visita dos pais, será marcado junto à Coordenação Pedagógica do Ensino Fundamental, 

uma atividade lúdico-pedagógica. 

Entrevista individual com os pais, agendada pela Secretaria, considerando o resultado de 

classificação na atividade acima. Nessa entrevista serão atendidos apenas os pais/responsáveis. 

 

MATRÍCULA 

Para a matrícula são necessários os seguintes documentos: 
- Cópia da Certidão de Nascimento do aluno 
- Cópia da Carteira de Identidade e CPF dos pais 
- 01 (uma) foto 3x4, recente 
- Cópia de comprovante de endereço (Cemig) 
- Declaração de quitação de débito com escola anterior 
- Comprovante de pagamento da 1ª parcela da anuidade 
Somente para alunos do Infantil: 

- Cópia do cartão de vacinas (páginas de identificação e de vacinas) 

Somente para alunos a partir do 1º ano do Fundamental: 

- Declaração de Escolaridade 
- Declaração de transferência da escola de origem 
- Histórico escolar (prazo até 18/01/2018) – alunos do 2º ao 5º ano 


