O Processo de Matrícula on-line é uma grande novidade e foi pensado para candidatos e famílias
que prefiram realizar todo o processo de admissão sem sair de casa. Além da comodidade e da
praticidade, essa foi uma opção encontrada pelo Colégio Ideal para atender e contribuir com
todos os protocolos sanitários que o contexto exige.

1. POR QUE PARTICIPAR DO PROCESSO DE MATRÍCULA ON-LINE?
O Processo de Matrícula não presencial do Colégio Ideal é o processo on-line pelo qual é realizado
o ingresso em nossa escola.
O intuito do processo é permitir aos responsáveis e alunos conhecerem as nossas unidades, nossa
metodologia e projetos, por meio de vídeos explicativos e atendimento por videoconferência.
Além disso, nossa equipe também terá a oportunidade de conhecer a história de cada aluno e sua
família.

2. INSCRIÇÃO
2.1. Para realizar o Processo de Matrículas on-line, o candidato deverá se inscrever pelo site,
escolhendo a opção de processo não presencial ou entrar em contato com uma das nossas
unidades https://idealbsb.com.br/unidades/.
2.2. O candidato deverá efetuar a inscrição entre o período de setembro de 2020 e janeiro de
2021.
2.3. A inscrição é gratuita.
2.4. O candidato ou o seu responsável escolherá a turma/série em que ingressará no próximo ano
letivo, assim como a sua unidade de interesse.
2.5. Alunos(as) já matriculados(as) no Colégio Ideal não podem realizar o processo.

3. PROCESSO DE MATRÍCULAS ON-LINE
3.1. Após realizar a inscrição, o candidato receberá um e-mail com a confirmação de seus dados e
todas as orientações para ingressar em nossa plataforma de matrícula on-line (link, login e senha).
3.2. Na plataforma de matrícula on-line, estarão disponíveis as perguntas que compõem o
processo e a admissão. Para os alunos que serão matriculados até o 9º ano do Ensino

Fundamental, as questões podem ser respondidas pelos responsáveis. Já para os segmentos de
Ensino Médio, recomendamos que o próprio aluno responda as questões.
3.3 O candidato ou responsável também terá acesso, ainda por meio da plataforma on-line, a uma
área para submissão de documentos que podem complementar a inscrição, como boletim,
histórico escolar e certificados.
3.4 Após submetidas as respostas para as perguntas obrigatórias, todo o conteúdo informado será
analisado internamente.
3.5 Por fim, será agendado um horário para atendimento individual por videoconferência. Nessa
ocasião, serão apresentados valores e condições para realização de matrícula.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Solicitações de desconto serão avaliadas levando em consideração a quantidade de vagas
disponíveis por turma/série, entrevista da família com a equipe pedagógica da unidade e
respostas submetidas em nossa plataforma de admissão.
Todo processo será orientado via e-mails e por meio da nossa plataforma, garantindo total
segurança aos dados fornecidos a nós.
Além disso, você poderá sanar eventuais dúvidas, por telefone, com a sua unidade de interesse,
endereços e contatos disponíveis https://idealbsb.com.br/ ou pelo seguinte e-mail:
comunicacao@idealbsb.com.br.

