Circular nº 160/2018

Salvador, 24 de outubro de 2018.

Da Direção
Às Famílias dos estudantes do Ensino Fundamental I à 2ª Série do Ensino Médio

Processo de Matrícula 2019
O Colégio ISBA, impulsionado pela missão de “contribuir para a formação humana e cidadã através
da busca de excelência em práticas educacionais para a transformação social”, tem investido na qualidade
de educação por meio de estudos e de formação continuada de seus profissionais, o que tem favorecido à
inovação técnico-pedagógica e o seu destaque no cenário educacional soteropolitano.
Com a clareza e segurança de um projeto de qualidade, o Colégio ISBA comunica a abertura das
inscrições para o Processo de Matrícula 2019, conforme Edital de Matrícula (disponível no ISBA online,
com acesso através de login e senha), conforme os prazos abaixo:
1. A MATRÍCULA DO COLÉGIO ISBA COMPREENDE TRÊS MOMENTOS:
1.1 Matrícula online antecipada com condições especiais de pagamento: de 29 de outubro a 16 de
novembro de 2018;
1.2 Matrícula online: de 17 de novembro de 2018 a 02 de janeiro de 2019;
1.3 Efetivação da matrícula (presencial): de 19 de novembro de 2018 a 04 de janeiro de 2019, dividido em
duas (02) etapas conforme abaixo:
A) 1ª Etapa
Alunos novos
Alunos Novos
Alunos da casa (Aprovados Direto)
9º Ano EF II a 3ª Série Ensino Médio
6º ao 8º Ano Ensino Fundamental II
1º ao 5º Ano Ensino Fundamental I
B) 2ª Etapa – Após a Recuperação Final
1º ao 5º Ano Ensino Fundamental I
9º Ano EF II a 3ª Série Ensino Médio
6º ao 9º Ano Ensino Fundamental II

19/11 a 20/12/18

27/11 a 03/12/18
04/12 a 10/12/18
05/12 a 11/12/18

19 e 20/12/18
20/12/18
27 e 28/12/18
27/12/18
02 a 04/01/19

Na busca incessante pelo pioneirismo e como forma de oferecer um maior conforto aos pais e
responsáveis dos nossos alunos, continuaremos com o processo inicial de matrícula realizado de forma
online.
Com este sistema, os pais/responsáveis poderão fazer a maior parte do processo de matrícula em
casa ou no trabalho de forma rápida, realizando na Escola apenas a confirmação dos dados e entrega dos
documentos, conforme o Edital de Matrícula.
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ATENÇÃO! É de suma importância que o(a) responsável leia atentamente o Edital antes de
realizar a matrícula online disponível na secretaria do colégio e no portal educacional (área restrita da
família).
Segue o passo a passo para o devido processo:
a) Acessar o endereço eletrônico www.isba.com.br e clique no ISBA online ou no banner “matrícula online”
para efetuar o seu login;
b) Acessar o sistema com o mesmo login e senha utilizado para o acesso ao ISBA online (caso tenha
perdido, entre em contato com a Secretaria da Escola: 4009-3603 / 4009-3616).
c) Na página aberta, confira se o nome que aparece logo no topo da página é o do aluno do qual é o
responsável. Após passe para as etapas de preenchimento e confirmação:
1. Passo
Atualização cadastral e autorização de saída (APENAS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO);
2. Passo
Confirmação da série e turma que o aluno irá cursar em 2019;
3. Passo
Escolha da Língua Estrangeira (APENAS PARA ALUNOS DO 9º ANO E ENSINO MÉDIO);
4. Passo
Aceite do contrato de prestação de serviço do turno regular.
5. Passo
Impressão
Imprimir o boleto para pagamento da 1ª. parcela, no valor indicado, a ser feito,
preferencialmente, em qualquer agência bancária ou nas casas lotéricas até o vencimento.
O não pagamento do boleto implicará na não efetivação da matrícula e na perda da garantia
da vaga requerida.
d) Após a finalização deste processo, o (a) responsável deverá comparecer ao Colégio, nos prazos
indicados no Edital e trazendo toda a documentação solicitada, para efetivação da matrícula.
A data de vencimento das mensalidades é dia 05 (cinco) de cada mês e o desconto de pontualidade,
conforme política interna da instituição (Cláusula II, paragrafo 8 do contrato de prestação de serviço), será
concedido até o dia 1º (primeiro) de cada mês.
Para maior comodidade os (as) responsáveis, que assim desejarem, poderão agendar (4009-3603)
para que o processo online seja feito no próprio Colégio com toda a orientação necessária. O mesmo
telefone deve ser utilizado para dirimir qualquer dúvida.

Cordialmente,

Rita Margareth Costa Passos
Diretora
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