


6 o ao 9o ano do Ensino Fundamental
1a à 3a série do Ensino Médio com Pré-Vestibular

Salvador, 23 de novembro de 2017.
Da Direção Pedagógica
Aos pais e/ou responsáveis pelos(as) estudantes do 6º ano do EF ao 2º ano do EM
Prezados Senhores,
Com o final do ano letivo se aproximando, comunicamos que algumas providências são necessárias. O Colégio
está se organizando para o ano de 2018. Para tanto, necessitamos reafirmar o compromisso que temos com
as famílias que nos confiaram seus filhos durante todo este ano.
Ao mesmo tempo, agradecer a parceria que estabelecemos no início do ano presente e que nos mostra a cada
dia que família e escola precisam estar em consonância com as necessidades das nossas crianças e jovens,
para cumprir o nosso objetivo principal, que é o de proporcionar uma formação intelectual, moral, física e social.
Somos imensamente gratos a todos os senhores que nos apoiaram em nossos projetos pedagógicos e, assim,
determinaram a consumação de nossas ações com vistas na aprendizagem de nossos estudantes e, sobretudo, na formação de valores e atitudes cidadãs.
Temos a alegria de comunicar que as nossas matrículas para o ano de 2018, para alunos novos,
já estão abertas.
Pedimos atenção especial para as informações que seguem:
 A renovação de matrícula para alunos veteranos (que não forem fazer Recuperação) inicia-se em 11 de
dezembro de 2017.
 Os estudantes que fizerem os estudos de Recuperação deverão ser matriculados após o resultado da Recuperação (período de 27/12/2017 a 31/01/2018). Os alunos do 3º ano do EM devem efetivar a matrícula até
o dia 19/01/2018. Ressaltamos que o cumprimento do prazo de matrícula determina a organização das
turmas e garante a vaga do aluno veterano.
 Para frequentar o ano letivo de 2018, o estudante deverá estar regularmente matriculado, contrato de matrícula assinado pelo contratante e toda documentação entregue ao Colégio.
Início das aulas:
Data
22 de janeiro de 2018
02 de fevereiro de 2018
05 de fevereiro de 2018

Série / Ano
3º EM
6º EF
7º EF ao 2º EM

 O horário de matrícula fica assim organizado: das 07h às 18h (segunda a sexta-feira) e sábado (PLANTÃO),
das 8h às 12h.
 Quaisquer dúvidas a respeito da matrícula para 2018, por favor, compareçam à Secretaria do Colégio ou
liguem para o nosso telefone 2104-6999, para agendamento de horário.
 No período de 08 de janeiro a 07 de fevereiro de 2018, o material didático poderá ser adquirido na livraria
LDM, que terá espaço disponibilizado em nosso Colégio, assim como a venda do fardamento escolar.
Desde já, agradecemos a preferência dada ao Colégio Gregor Mendel.
Atenciosamente,
A Direção.
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