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A Diretora do COLÉGIO SANTO AGOSTINHO – CONTAGEM, Aleluia Heringer Lisboa Teixeira, no uso de 

suas atribuições regimentais e em consonância com a legislação em vigor, informa os trâmites do processo de 

matrícula no Programa AMPLUS – 2019. 

 

1. DO PERÍODO E DO LOCAL DE MATRÍCULA 

 

1.1. O cadastro para matrícula no Programa Amplus para o ano de 2019 estará aberto a partir das 9h do dia 

08 de novembro de 2018 até as 17h do dia 22/11/2018.  

 

1.2. O cadastro da matrícula será feito, exclusivamente, pela Internet, no site do Colégio Santo Agostinho – 

ct.santoagostinho.com.br. 

1.3. Após o cadastro será liberado o status de inscrito ou excedente.  

 Inscrito: matrícula garantida, mediante entrega da documentação no prazo. 

 Excedente: surgindo vaga, o Colégio entrará em contato para efetivação da matrícula. 

 

1.4.  Após 2 (dois) dias úteis do cadastro com o status INSCRITO, os pais/responsáveis deverão consultar o 

site novamente para acessar a documentação necessária para matrícula. 

 

2. DAS VAGAS OFERECIDAS 

 

Ensino Fundamental Vagas existentes 

Curso 

Regular 

Programa 

Amplus 

1º ANO 20 Manhã Tarde 

2º ANO 17 Manhã Tarde 

3º ANO 13 Manhã Tarde 

4º ANO 5 Manhã Tarde 

5º ANO 10 Manhã Tarde 

6º ANO 14 Manhã Tarde 

 

a) As vagas do Programa AMPLUS serão oferecidas somente no turno da TARDE. Aos estudantes inscritos 

no Programa e que atualmente cursam o ensino regular no turno da tarde, orientamos que entrem em 

contato com a secretaria escolar para solicitar transferência para o turno da manhã em 2019.  

 

b) Para efetivo funcionamento do curso, é estabelecido o número mínimo de 20 estudantes por série/ano. 

 

 

http://www.santoagostinho.com.br/
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3. MATRÍCULA  

 

Os documentos abaixo, necessários para a matrícula e disponibilizados no site para impressão, deverão ser 

entregues, devidamente assinados e com o boleto quitado, na secretaria do Colégio, em até 2 (dois) dias após 

a liberação da documentação.  

 

 Requerimento de matrícula  

 Pré-Aditivo Anual - ano de 2019 

 Boleto  

 

Contagem, 08 de novembro de 2018. 

 

Aleluia Heringer Lisboa Teixeira 

Diretora 


