PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS / 2019
Salvador, 18 de julho de 2018.
Srs(as). Mães, Pais e Responsáveis,
Comunicamos que o processo de admissão de novos alunos do Colégio Módulo para o ano letivo de 2019 está aberto a partir dessa
data. Nesse processo, composto de inscrição, entrevista e teste diagnóstico, estão disponíveis vagas para as turmas do 6º ao 9º ano do
Ensino Fundamental e da 1ª à 3ª série do Ensino Médio.
1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
O processo de admissão de novos alunos para 2019 será composto de:
a)

inscrição através do site: www.portalmodulo.com.br;

b)

agendamento da entrevista através de nossa secretaria;

c)

entrevista com profissional do Corpo Técnico Pedagógico;

d) aplicação de teste diagnóstico durante a entrevista. No teste, serão respondidas questões de Matemática e questões de
autoconhecimento;
e)

análise do boletim completo de 2017 e do boletim parcial e atualizado de 2018.
1.1. Unidade Módulo
A entrevista e o teste diagnóstico ocorrerão no seguinte endereço:
• Colégio Módulo
Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano
Ensino Médio – 1ª à 3ª série
Av. Prof. Magalhães Neto, 1 177, Pituba, CEP: 41820-020
Salvador – Bahia. Tel.: (71) 2102-1300

2. INSCRIÇÃO E AGENDAMENTO DA ENTREVISTA
2.1. Local, datas e horários
Local: Após realizar a inscrição em nosso site www.portalmodulo.com.br, o candidato ou o seu responsável deverá se dirigir à
secretaria do Colégio Módulo ou entrar em contato pelo telefone (71) 2102-1300 para agendamento da entrevista.
No dia marcado para a entrevista, o candidato deverá entregar toda a documentação constante no item 2.2. deste edital na
secretaria do Colégio Módulo.

A entrevista somente será realizada mediante a entrega de toda a documentação solicitada.
Data: A partir de 18 de julho de 2018.
Horário: 2ª a 6ª feira - das 8h às 18h.
2.2. Documentação
• Ficha de Matrícula completamente preenchida e assinada pelo responsável financeiro.
• Ficha Médica completamente preenchida e assinada pelo pai, a mãe ou o responsável legal.
• Cópia da carteira de identidade e da certidão de nascimento do candidato.
• Boletim completo de 2017 e boletim parcial e atualizado de 2018.
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OBSERVAÇÕES:
• Caso a entrevista ocorra durante o ano letivo de 2019, o candidato deverá apresentar o boletim de 2018 completo, bem
como o boletim parcial e atualizado do ano letivo de 2019.
• Os boletins devem ser oficiais e emitidos pela secretaria da escola em que o candidato estiver matriculado e entregues no
dia da entrevista.
• O agendamento da entrevista poderá ser feito pelo próprio candidato ou por seu responsável.
• A Ficha de Matrícula e a Ficha Médica deverão ser obtidas no site www.portalmodulo.com.br, e é recomendável
preenchê-las com antecedência, de forma a garantir o fornecimento de todos os dados ali solicitados.
• Somente será validada a inscrição cuja documentação esteja completa e com seus formulários devidamente preenchidos.
• A entrevista não garante a vaga do aluno. Para reservar a vaga para o ano letivo de 2019, é necessária a realização da PréMatrícula.
• Caso o candidato seja proveniente de uma instituição de ensino cuja organização de séries e / ou calendário escolar sejam
diferenciados, tais como a Escola Pan Americana da Bahia, será necessário apresentar uma declaração de equivalência de
série.

3. PERÍODOS DAS AULAS
• Ensino Fundamental: aulas no período matutino.
• Ensino Médio: aulas distribuídas no período matutino de segunda a sexta, em uma tarde para as turmas de 1ª e 2ª séries e duas
tardes para as turmas de 3ª série durante a semana.
4. RESTRIÇÕES
4.1. Caso o candidato já tenha estudado no Colégio Módulo, sua inscrição no presente processo de admissão de novos alunos
poderá ser recusada ou mesmo cancelada, bem como sua matrícula poderá ser recusada, em virtude de histórico disciplinar
desfavorável, segundo avaliação do Corpo Técnico Pedagógico.
4.2. Conforme prevê seu regimento escolar, o Módulo se reserva o direito de rejeitar a matrícula do aluno que ultrapassar, na data
da matrícula, em 2 anos ou mais a idade mínima legalmente exigida para a série a ser cursada, conforme a legislação vigente.
5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado será divulgado em até três dias úteis após a data da entrevista, por contato telefônico feito pela secretaria do
Colégio Módulo.
6. PRÉ-MATRÍCULA
Os alunos aprovados terão 7 (sete) dias para a realização da Pré-Matrícula a partir da data de divulgação do resultado do teste
diagnóstico. Efetivada a Pré-Matrícula dentro do prazo estabelecido anteriormente, será concedido ao aluno um abatimento no
valor da 1ª parcela da mensalidade para o ano letivo de 2019, conforme informações a seguir:
6º ano do Ensino Fundamental:
• abatimento de 50% na primeira parcela da mensalidade para o ano letivo de 2019.
7º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio:
• abatimento de 20% na primeira parcela da mensalidade para o ano letivo de 2019.
Após esse período, a Pré-Matrícula ficará sujeita à disponibilidade de vagas e não será concedido nenhum tipo de abatimento.

Atenciosamente,
A DIREÇÃO.
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