Maceió, setembro de 2018
Prezados pais/responsáveis,
Com o intuito de facilitar e tornar o processo mais ágil para todas as famílias, realizaremos, assim como nos
anos anteriores, a matrícula online para alunos veteranos. Atenção às orientações:
Período de Matrícula
Alunos aprovados por média: 21 a 28 de dezembro de 2018 (no site www.msofia.com)
Alunos em recuperação: 28 de dezembro de 2018 (no site www.msofia.com)
Instruções para a matrícula online
Parte do processo da matrícula 2019 acontecerá através do site www.msofia.com. Para tanto, a situação
do aluno deve estar regularizada:




Na Secretaria (documentação)
Na Tesouraria (financeiro)
No pagamento da 1ª parcela de 2019 (matrícula), que deverá ser efetuado 48 horas (úteis) antes do acesso
online.
IMPORTANTE:
1 - Em caso de Mudança do Responsável Financeiro, dirija-se à Secretaria do Colégio com
original e cópia do CPF, RG e Comprovante de Residência do novo Responsável
Financeiro.
2 – Alunos novatos não poderão fazer a matrícula online

Para realizar o acesso (PORTAL MSOFIA), digite no campo Login: nº do CPF do responsável financeiro (sem
pontuação). No campo senha, digite: matricula2019
Etapas para a matrícula online
1 – Leitura e confirmação do Termo de Aceite e do “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2019”.
2 – Pagamento de matrícula: O prazo de compensação bancária é de até 48 horas (úteis) após a realização do
pagamento. Após a compensação, acesse o site novamente para dar continuidade à matrícula.
3 – Confirmação e/ou atualização dos dados cadastrais do aluno (de acordo com o registro de nascimento) e da
família.
4 – Assinatura do Contrato e Requerimento de Matrícula 2019.
NÃO ESQUEÇA:
1. Para finalizar o processo online, clique no botão “MATRICULAR”;
2. Uma via assinada pelo responsável financeiro do Contrato e do Requerimento de Matrícula 2018 deverá ser
entregue à Secretaria do Colégio Santa Madalena Sofia, no período de 21 de dezembro de 2018 a 11 de janeiro
de 2019, no horário de 8h às 11h e das 14h às 17h.

Atenciosamente,
A direção
ASSOCIAÇÃO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ
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Fone: 82 2123-4880
Fax: 82 2123-4891
www.msofia.com CNPJ 10.847.762/0010-72

