
CONHECENDO O 1º ANO – 2022 

O Colégio Família Stella, por meio de sua diretoria, e em 

conformidade com a legislação em vigor, torna público e estabelece 

as normas para o Processo de Matrícula de Novos Alunos e 

Rematrícula de Alunos Veteranos, para o ano letivo de 2022. 

ETAPAS DO PROCESSO 

O processo consiste em três etapas, destacadas a seguir: 

• 1ª ETAPA – INSCRIÇÃO

A inscrição do(a) candidato(a) para o encontro “Conhecendo o 1º Ano”, deve ser realizada através do

site do www.colegiostarmax.com.br/familiastella.

• 2ª ETAPA – ENCONTRO PRESENCIAL

O Encontro Pedagógico tem como objetivo apresentar às famílias todas as informações relativas às

diretrizes pedagógicas e o funcionamento do Colégio Família Stella.

DATA: 16/10/2021 (SÁBADO) 

DAS 10h às 11h 

• 3ª ETAPA – RESERVA DE VAGA

Para a efetivação da Reserva de Vaga, será fornecido pela secretaria do Colégio um informativo com 

todos os procedimentos necessários. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

INÍCIO DAS AULAS 

HORÁRIO DAS AULAS 

MANHÃ TARDE INTERMEDIÁRIO COMPLEMENTAR 

→ 07h10 às 12h00 → 13h10 às 18h00
→ 06h30 às 14h00

→ 11h00 às 19h00
→ 06h30 às 19h00

05/01/2022 

Intermediário e Complementar 

24/01/2022 

1º ao 5º ano 



 

 

 

PROCESSO DE MATRÍCULA 

Levar em consideração os critérios da ordem de inscrição, a saber:  
 

a) Alunos Veteranos (alunos atualmente matriculados em 2021) 

O processo de rematrícula será realizado de forma on-line, através do portal 

www.colegiostarmax.com.br/familiastella. O link será enviado aos pais ou representante legal. 

O período de rematrícula promocional será de 15/09/2021 a 15/10/2021.  
 

b) Irmãos de Alunos Veteranos (irmãos dos atuais alunos do Colégio) 

O processo de matrícula deverá ser presencial. 

O período de matrícula promocional será de 15/09/2021 a 15/10/2021.  
 

c) Alunos Novos 

O processo de matrícula deverá ser presencial. 

O período de matrícula promocional será de 15/10/2021 a 15/11/2021.  

 

DOCUMENTOS PARA (RE)MATRÍCULA 
 

a) Requerimento de Matrí cula; 

b) Contrato de Prestaça o de Serviços Educacionais; 

c) Aditivo ao Contrato de Prestaça o de Serviços Educacionais; 

d) Ficha de Sau de; 

e) Informaço es Diversas; 

f) Certida o de nascimento (aluno); 

g) Carteira de vacinaça o atualizada (aluno); 

h) Carteirinha do conve nio atualizada (aluno); 

i) RG (aluno); 

j) RG e CPF (pais ou responsa vel legal); 

k) RG e CPF (do responsa vel financeiro, se for terceira pessoa); 

l) 2 foto 3 x 4; 

m) Declaraça o de adimple ncia (quitaça o) da escola anterior (aluno); 

n) Comprovante da guarda no caso de pais separados (aluno). 

 

 

Osasco, agosto de 2021 

COLÉGIO FAMÍLIA STELLA 


