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EDITAL 2021 

Processo de Matrícula 

I. Introdução 

Estamos programando um novo ano letivo e renovando nossas 

expectativas e confiança em dias melhores e mais felizes. 

É com alegria que recebemos os novos alunos no Colégio Logosófico e 

juntos, família e escola, contribuiremos para a formação de uma nova 

humanidade. 

 Nosso trabalho pedagógico é norteado pela nossa missão: 

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

amparo 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 diante do mundo. ” 

 

II.Idade de Referência para Matrícula 

 
NOMENCLATURA NÍVEL DE ENSINO IDADE 

Infantil 1 Educação Infantil 1 ano completo até 31/03/2020* 

Infantil 2 Educação Infantil 2 anos completos até 31/03/2020 

Infantil 3 Educação Infantil 3 anos completos até 31/03/2020 

Infantil 4 Educação Infantil 4 anos completos até 31/03/2020 

Infantil 5 Educação Infantil 5 anos completos até 31/03/2020 

 

NOMENCLATURA NÍVEL DE ENSINO IDADE 

1º Ano Ensino Fundamental 6 anos completos até 31/03/2020 

2º Ano Ensino Fundamental 7 anos completos  

3º Ano Ensino Fundamental 8 anos completos  

4º Ano Ensino Fundamental 9 anos completos  

5º Ano Ensino Fundamental 10 anos completos  

*A criança deve estar andando.   
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III. Etapas do processo de Matrícula 
 

Alunos veteranos:  

➢ Data: 21/09 a 5/11 

➢ Horários para esclarecimentos: 

  8h00 às 12h00 

  13h00 às 17h00 

➢ Local: virtual, no site do colégio: 

https://goiania.colegiologosofico.com.br/matriculas 

➢ Observações importantes:  

• A matrícula para os alunos da casa terá um desconto de 20% no valor da mensalidade 

proposta para 2020, correspondente à turma a ser matriculada.  

• Este valor terá validade até o dia 5 de novembro às 18h30 e 

corresponde à primeira parcela da anuidade de 2021. 

➢ Condições para efetivar Matrícula:  

• Estar em dia com as parcelas da anuidade de 2020 

 

❖ A Escola não se responsabiliza pela vaga do aluno caso a matrícula 

não seja efetivada no prazo estipulado acima.  

 

❖ Valores das parcelas da anuidade para 2021: 

• Infantil 1 e 2 –  R$ 1.492,00 

• Infantil 3,4 e 5 – R$ 1.424,00 

• Fundamental – R$ 1.487,00 

 

Alunos novatos: 

Para preenchimento das vagas disponíveis obedecemos às seguintes etapas: 

1. Acesse o link no site do colégio: 

https://goiania.colegiologosofico.com.br/matriculas e faça seu cadastro. 

2. O Colégio entrará em contato para agendar entrevista, que poderá ser on-line ou 

presencial. 

• Entrevista entre a diretoria e os pais tem o objetivo de explicar 

melhor sobre a Pedagogia Logosófica, própria da escola, pois esta 

https://goiania.colegiologosofico.com.br/matriculas
https://goiania.colegiologosofico.com.br/matriculas
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precisa contar com grande apoio dos pais para que seja 

encaminhada de maneira adequada.  

• Entrevista com a criança para uma atividade a fim de favorecer a 

familiarização da mesma com a escola. 

3. Após entrevista fique atento ao e-mail cadastrado para dar continuidade à 

matrícula. 

4. A efetivação da matrícula será virtual, caso não consiga anexar os documentos 

listados abaixo esses deverão ser entregues na secretaria do colégio:  
 

 

Educação Infantil: 

• Cópia da Certidão de Nascimento; 

• Cópia do Cartão de vacina (atualizado); 

• Cópia dos CPF, RG e comprovante de endereço dos pais; 

• Documentos pessoais do responsável financeiro. 
 

Ensino Fundamental: 

• Cópia da Certidão de Nascimento; 

• Original do Histórico Escolar anterior; 

• Cópia dos CPF, RG e comprovante de endereço dos pais; 

• Documentos pessoais do responsável financeiro. 

 

IV. Lista de Material e Calendário: 

❖ Consulte o site e/ou secretaria do Colégio a partir de 26 de outubro. 

 

 

 

 

 

 

 


