
 

COLÉGIO DA COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CAETITÉ - COOPEC 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA. (ANO 2022) 
 

 Xerox - Certidão de Nascimento do aluno. 

 Xerox - RG e CPF do aluno. 

 Xerox do Cartão de Vacina do aluno atualizado. (Com selo do Posto de Saúde). 

 Xerox - RG e CPF dos Responsáveis (PAI e MÃE). 

             (Xerox do RG e CPF do responsável financeiro caso este NÃO seja o Pai ou a Mãe.) 

 Xerox do comprovante de residência atualizado. 

 14 fotos 3/4 (do 6º ao 9º Anos do E. F. II) 

 20 fotos 3/4 (para a 1ª Série do E. M.) 

 16 fotos 3/4 (para a 2ª e 3ª Séries do E. M.) 

 Declaração para os alunos Adventistas de Sétimo Dia comprovando sua convicção e comprometimento religioso. 

 Laudo e relatório médico para alunos com necessidades especiais. 

 Declaração de transferência expedida pelo Colégio anterior. 

 Declaração de quitação de mensalidade expedida pelo Colégio anterior. 

 Histórico Escolar expedido pelo Colégio anterior.  

 Formulário de Matrícula (Em formulário próprio, disponível no site do Colégio, no link Portal A4 e na Secretaria do Colégio). 

 Xerox do comprovante de Pagamento da 1ª Parcela (janeiro). (O boleto estará disponível na Secretaria do Colégio) 

 Termo de compromisso. (Em formulário próprio, disponível no site do Colégio, no link Portal A4 e na Secretaria do Colégio). 

 Contrato de prestação de serviços educacionais. (Em formulário próprio, disponível no site do Colégio, no link Portal A4 e na Secretaria do Colégio). 

 

Não será efetivada a matrícula caso esteja pendente alguma documentação acima discriminada. 
 

Os alunos matriculados no Colégio da COOPEC no ano letivo de 2021 poderão optar pela matrícula online, disponível no site do 

Colégio (www.coopeccaetite.com.br), no link Portal A4. 

______________________________________________________________________________________________________________ 
HÁ 30 ANOS ACREDITANDO NA EDUCAÇÃO! 
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