ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – ABEAS
Utilidade Pública Federal Decreto nº 85.896 – 13/04/1981
CNPJ: 60.833.803/0002-30 – Inscrição Municipal: 007.283.49
Autorização de Funcionamento Ato 3778 – Reg. nº 02 de 16/08/1965

Osasco(SP), 16 de Agosto de 2017.
Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais,

“55 anos: Tradição em fazer o futuro!”
Para aqueles que desejam matricular seus filhos no Instituto São Pio X - ISPX - para o
próximo ano letivo, sejam bem-vindos! A seguir informamos as condições para inscrição de alunos
novos:

01. Preencher a Ficha de Inscrição do Instituto São Pio X, mediante a taxa de R$ 50,00 e se
houver um segundo filho, para este a taxa é de R$ 25,00.
Obs.: Em caso de desistência da entrevista o valor pago não será devolvido.
02. Anexar a essa ficha a xerox da Certidão de Nascimento e 01(uma) foto 3x4 atualizada.
03. As inscrições serão realizadas a partir da divulgação deste comunicado e as entrevistas,
mediante agendamento, de acordo com a idade e o desenvolvimento do(a) inscrito(a), a
partir do dia 28/08/2017, conforme ano/série a cursar, conforme abaixo:

Educação Infantil,
1º ao 3º ano do EF

4º ao 6º ano EF

7º ao 9º ano EF e
1ª a 3ª Série do EM

Terça à sexta-feira: das

Segunda-feira:

Quinta-feira:

7h30 às 9h;

das 14h às 16h30;

das 13h30 às 16h.

04. A faixa etária de alunos novos da Educação Infantil ao 1o Ano do Ensino Fundamental é a
seguinte:
a) Maternal – completar 3 anos até 30/06.
b) 1ª fase / Pré-escola – completar 4 anos até 30/06.
c) 2ª fase /Pré-escola – completar 5 anos até 30/06.
d) 1o Ano do Ensino Fundamental – completar 6 anos até 30/06.
e) Do 2o ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio apresentar o Histórico Escolar.
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• Obs.: No dia da avaliação os pais e/ou responsáveis terão a oportunidade de receber da
Coordenadora Pedagógica as explicações e os esclarecimentos sobre a metodologia, as
práticas pedagógicas e recreativas desenvolvidas no Instituto São Pio X.
05. Os interessados, a partir do 1o ano do Ensino Fundamental às séries do Ensino Médio,
devem anexar à ficha de Inscrição, também a xerox do Boletim com as notas ou Conceitos
do 1o semestre 2017 (1o e 2o Bimestre), documento este assinado pela Direção da Escola de
procedência.
06. A Coordenadora, os pais e/ou responsáveis legais e o inscrito (a), após a avaliação, farão
uma reunião para a apreciação da avaliação, a análise do Boletim ou Conceitos e, se houver
interesse, poderá efetivar a matrícula 2018 a partir de 11/09/2017, conforme Circular nº 1
para 2018.
07. O Instituto São Pio X encontra-se à disposição para os que desejam conhecer suas
dependências e seus recursos do processo ensino-aprendizagem de segunda a sexta-feira das
8h às 11h e das 14h às 16h. A visita poderá ser agendada na secretaria por telefone ou
e-mail abaixo.
Para maiores informações e esclarecimentos entrar em contato pelo telefone 3695-8200/
3695-8204 ou envie um e-mail para recepcao@saopiox.com.br.

Atenciosamente,

A Direção - ISPX
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