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Prezados Responsáveis,

Esperamos que estejam bem.

Sejam bem-vindos ao Colégio Santo Antonio Maria Zaccaria.

Somos um Colégio Confessional Católico com 112 anos de história e experiência na educação de
crianças e jovens. Transpiramos tradição e modernidade, que se expressam por sólida Proposta
Pedagógica totalmente alinhada às demandas atuais da sociedade e às determinações legais,
como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Novo Ensino Médio.

Somos a escola com a maior estrutura física da Zona Sul do Rio de Janeiro e a instituição mais
acolhedora, visto o acolhimento ser o principal valor de nosso patrono, Santo Antonio Maria
Zaccaria.

Abaixo os Srs. e Sras. encontrarão as instruções para realização da matrícula de estudantes novos.

Desejamos boa sorte nessa nova caminhada.

Seguimos à disposição.

Atenciosamente,
Equipe Zaccaria
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Orientações para a Matrícula de Alunos Novos – 2022.

1ª Etapa: formulário de pré-matrícula:

Os Responsáveis Legais interessados em vaga para seus dependentes deverão acessar o link
abaixo e preencher o formulário da lista de espera.

Clique aqui para preencher a pré-matrícula para 2022.

A instituição realizará contato telefônico para agendar a entrevista com o Serviço de Orientação
Educacional (SOE) e com o Serviço de Orientação Psicológica (SOP) do segmento pretendido.

Após o agendamento, um e-mail será enviado com a confirmação da entrevista.

2ª etapa: entrevista e sondagem

A entrevista será realizada, preferencialmente, de modo presencial. Caso a família não tenha
condições de vir ao Colégio fisicamente, o atendimento poderá ser realizado de forma online, e
contará com link do encontro enviado ainda no e-mail de confirmação da entrevista.

No dia e horário do atendimento, o(a) candidato(a) deverá participar da entrevista com o SOE e
SOP. Após conhecermos o(a) candidato(a) junto do(s) responsável(is), ele(a) será conduzido(a) a
outro ambiente para realização da sondagem.

A sondagem constituiu uma avaliação diagnóstica, sem caráter eliminatório, que busca trazer dados
à escola sobre como está o(a) estudante do ponto de vista acadêmico. Reiteramos: não há caráter
eliminatório na sondagem.

No caso de a entrevista ser realizada de forma online, a sondagem será realizada também de forma
online, com envio de link para realização da avaliação para o e-mail do responsável legal pelo
candidato.
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2ª etapa: ratificação da matrícula

Após a realização da entrevista e da sondagem, o Colégio retornará aos responsáveis com as
informações acerca da continuidade do processo de matrícula em, no máximo, 72h úteis, através
de ligação telefônica e envio de e-mail para o endereço eletrônico informado pelo responsável legal
do(a) estudante.

Na ligação, será agendada uma data para que a matrícula seja realizada na Reitoria do Colégio.

3ª etapa: documentação

Para a realização da matrícula, é obrigatória apresentação de vias físicas dos documentos abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xerox da certidão de nascimento – Educação Infantil ao Ensino Médio;
Comprovante de residência do responsável financeiro (últimos 3 meses);
Declaração de adimplência emitida pela escola de origem;
Xerox da carteira de identidade e do CPF do responsável financeiro do(a) estudante;
Xerox do atestado sanguíneo com fator Rh – Lei nº 6.683, publicada no DOERJ de
16/01/2014
1 foto 3x4 (do último ano) – Educação Infantil ao Ensino Médio;
Atestado médico de condição de saúde para prática de Educação Física – Lei nº 6545,
publicada no DOERJ de 03/10/2013;
Xerox do comprovante de quitação com serviço militar (para maiores de 18 anos);
Certificação de escolaridade original ou pedido de transferência – 2° Ano do Ensino
Fundamental ao Ensino Médio (emitido pela antiga unidade de ensino);
Histórico escolar original (do 2º ano do EF ao Ensino Médio).
Caderneta de vacinação infantil contendo todas as vacinas obrigatórias e cabíveis à idade
do(a) estudante – Solicitação Válida somente para alunos da Educação Infantil – Lei
Municipal nº 5.612, publicada no D.O. de 15/07/2013.

Observação 1 – Todos os documentos são necessários para o processo de matrícula. Caso não
sejam apresentados no ato da matrícula, o(a) candidato(a) poderá ser eliminado(a) e o próximo da
lista de espera será convocado.
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Observação 2 – Os documentos abaixo deverão ser apresentados na unidade escolar na
primeira semana de aulas:
•
•
•

Atestado médico de condição de saúde para prática de Educação Física – Lei nº 6545,
publicada no DOERJ de 03/10/2013;
Xerox do atestado sanguíneo com fator Rh – Lei nº 6.683, publicada no DOERJ de
16/01/2014
Histórico escolar original (do 2º ano do EF ao Ensino Médio).

Após apresentação dos documentos anteriormente listados, serão assinados, no ato da matrícula,
os documentos abaixo:
•
•
•

Ficha de matrícula;
Declaração de Veracidade dos documentos obrigatórios;
Contrato de prestação de serviços educacionais.

Após assinaturas, o(a) responsável deverá realizar o pagamento, no ato da matrícula, da primeira
mensalidade de 2022, referente ao mês de janeiro.

O não cumprimento alguma das regras acima estabelecidas implicará na perda da vaga. Neste
caso, o próximo candidato será chamado, de acordo com a lista de espera.

Em caso de dúvidas sobre a matrícula ou se desejarem mais informações sobre a escola, indicamos
os canais de atendimento abaixo:
•
•
•

e-mail: comunicacao@zaccaria.g12.br
WhatsApp institucional: +55 21 98450-1800
Telefone: (21) 3235-9444

Agradecemos a confiança em nosso Projeto Pedagógico e desejamos sucesso a seu(sua) filho(a)
no Colégio Zaccaria.
Atenciosamente,

_________________________________________
Frederico Pegoraro Fernandes Pereira
Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2021

Coordenação Pedagógica Institucional

