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A SIS Swiss International School Brasília é uma instituição com ensino bilíngue da
Educação Infantil ao Ensino Fundamental II (8º ano), sem distinção de credo religioso e
político, de nacionalidade, raça ou cor e sexo. É mantida pela SIS Swiss International
Schools do Brasil Ltda com caráter nacional, internacional e multicultural.
A manutenção e a evolução da estrutura filosófica e acadêmica da nossa Escola são
garantidas mediante processos contínuos de medição da qualidade.

1. DO PROCESSO DE ADMISSÃO
O processo de admissão de alunos é constituído por cinco etapas fundamentais e
eliminatórias.
1ª ETAPA:
Participar da reunião informativa: A família candidata, primeiramente, deverá agendar a
reunião informativa na Secretaria da Escola, através do telefone, e-mail, facebook ou
pessoalmente e preencher uma ficha de cadastro. As famílias visitarão as instalações da
SIS Brasília . Em seguida, participarão da reunião informativa será apresentada pela
Direção e Coordenação e receberão o “Formulário para as Famílias Interessadas para o
Ingresso na SIS Brasília”.
2ª ETAPA:
Entregar o “Formulário para as famílias interessadas para o ingresso na SIS Brasília”,
devidamente preenchido e assinado, no prazo estipulado.
3ª ETAPA:
Para os candidatos à educação infantil e 1º ano do ensino fundamental: será agendado um
dia de vivência. Trata-se de uma manhã dedicada a atividades, que serão propostas pelos
professores da Escola.
Para os alunos do 2º ano do ensino fundamental até a 2ª série do ensino médio: será
agendada uma prova diagnóstica.
4ª ETAPA:
Entrevista de feedback sobre a avaliação diagnóstica com a direção ou coordenação.
Receber a lista de documentos que precisarão ser apresentado no ato da matricula.
5ª ETAPA:
Realizar a matrícula do candidato, no prazo estipulado pela SIS Brasília. A Escola entrará
em contato com as famílias, através do e-mail informado, para dar um retorno sobre o
prazo de matrículas.

2. DA FAIXA ETÁRIA PARA INGRESSO
Para ingressar na educação infantil e no 1º ano do ensino fundamental, é necessário que o
candidato tenha completado a idade adequada à série, conforme abaixo, até o dia 31 de
março do ano a ser cursado:
Maternal II
Pré Escola I
Pré Escola II
1º ano

→ 3 anos
→ 4 anos
→ 5 anos
→ 6 anos

Para ingressar nas demais séries, será necessário apresentar uma declaração de
escolaridade e, posteriormente, o histórico escolar. Para os alunos oriundos do exterior,
será necessário apresentar documentação equivalente com a respectiva tradução
juramentada.
3. DA FORMAÇÃO DE TURMAS
A SIS Brasília oferece turmas com o número de alunos compatível com os objetivos e a
proposta pedagógica. Esse número pode variar entre 20 a 25 alunos, por turma.

4. DAS VAGAS
Atualmente, temos vagas disponíveis nas seguintes turmas, conforme quadro abaixo, mas
ressaltamos que esse quadro poderá sofrer alteração em função da saída de alunos,
eventuais reprovações e, também, dos alunos que não renovarem a matrícula, portanto a
família poderá participar do processo de admissão para assumir a vaga que, por ventura,
venha surgir:
TURMAS 2020
Maternal II
Pré I
Pré II
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
6º ano
7º ano
8º ano

Nº VAGAS
20
11
13
10
10
2
10
6
14
12
12

5. DOS CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO:
Para candidatos da educação infantil ao 1º ano do ensino fundamental:
- Participar de todas as etapas previstas no item 1 desse edital e;
- cumprimento do item 2 do edital.
Para candidatos do 2º ano do ensino fundamental até ao 8º ano do ensino fundamental:
- Participar de todas as etapas previstas no item 1 desse edital e;
6. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
Desse quantitativo de vagas, a Escola fará a reserva, pela seguinte ordem de prioridade, a
fim de atender:
- filhos de professores e funcionários;
- irmãos de alunos;
- candidatos que concluíram o processo de admissão, por ordem de data.
7. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO DE ADMISSÃO
Reunião
Informativa e visita
à Escola
11/09/2019 – 17h30

Entrega do
formulário

Dia de vivência
(EI e 1º ano) e
Provas
classificatórias
(2F à 8F)

Retorno às
famílias

Matrículas

16/09/2019

18/09/2019

23 à 25/09/2019

A partir
26/09/2019

09/10/2019 – 17h30

14/10/2019

18/10/2019

21 à 23/10/2019

23/10/2019 – 17h

25/10/2019

28/10/2019

30/10 à 04/11/2019

13/11/2019 – 17h30

18/11/2019

20/11/2019

22 à 25/11/2019

27/11/2019 – 17h

29/11/2019

02/12/2019

04 à 06/12/2019

04/12/2019 – 17h30

09/12/2019

12/12/2019

16 à 18/12/2019

A partir
24/10/2019
A partir
07/10/2019
A partir
27/11/2019
A partir
09/12/2019
A partir
19/12/2019

8. DA ANUIDADE/PARCELAS
Os valores, abaixo, são referentes ao ano letivo 2020.
Segmento
Educação Infantil
Ensino Fundamental 1
Ensino Fundamental 2

Anuidade 2020
BRL 46.715,40
BRL 57 .410,99
BRL 68.892,56

1ª parcela
BRL 1.600,00
BRL 1.600,00
BRL 1.600,00

12 Parcelas
BRL 3.759,62
BRL 4.650,92
BRL 5.607,71

Para os alunos que ingressarem após o início do ano letivo, a anuidade será calculada
proporcionalmente com base nos dias letivos a cursar. Nesse caso, o parcelamento poderá
ser feito pela quantidade de meses subsequentes até o fim do ano.”
9. DA MATRÍCULA
Para que a matrícula seja efetivada, é necessário apresentar a seguinte documentação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 foto 3x4 atualizada;
cópia da certidão de nascimento;
cópia da identidade (caso o candidato já possua);
cópia do CPF;
cópia da caderneta de vacinas atualizada (todas as vacinas devem estar em dia);
cópia de um comprovante residencial;
declaração de escolaridade (se o aluno vier de outra escola);
declaração de quitação de débitos (se o aluno vier de outra escola);
histórico escolar (exceto para alunos oriundos da educação infantil).

Brasília, 22 de agosto de 2019

SIS Swiss International School
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