
Caso não consiga anexar a documentação exigida para a inscrição, o responsável 
financeiro poderá buscar orientação pelos telefones (31) 2102-7032 ou 
(31) 2102-7038, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou entregá-la: 

• via e-mail, pelo endereço eletrônico: admissaoalunos@loyola.g12.br;

• presencialmente, mediante agendamento prévio por e-mail ou telefone.

Para os candidatos oriundos do exterior ou de escolas com calendário boreal, a 
documentação apresentada deverá passar por uma análise preliminar do Colégio 
Loyola para definição da situação do Ano/Série em que o candidato poderá se 
inscrever.

Serão observadas, para candidato/pessoa com deficiência, comprovada por laudo/
relatório médico, as orientações contidas em programa interno, o qual considera a 
inclusão e o atendimento à pessoa com deficiência.

O responsável pelo candidato/pessoa com deficiência deverá apresentar para a 
equipe pedagógica, via e-mail (alexandra.gazzinelli@loyola.g12.br), no período de 
23 de agosto a 14 de setembro, laudo biopsicossocial, com indicação da necessidade 
de atendimento especializado, solicitação de apoio, adaptação, tecnologia assistiva 
ou recurso de acessibilidade, tanto para a realização das Atividades Diagnósticas 
de Aprendizagem/Atividade Lúdica, quanto para o ano letivo de 2022. O candidato 
cujos responsáveis não apresentarem o laudo biopsicossocial na data definida neste 
edital não contará com apoio ou adaptação especial nas atividades mencionadas 
acima.

DOCUMENTOS DE QUEM

Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade Candidato

Do 2º Ano do Ensino Fundamental à 1ª Série do Ensino Médio: 
Declaração de Escolaridade da escola de origem, com o número de 

autorização de funcionamento.
Para a Educação Infantil e o 1º Ano do Ensino Fundamental, apenas se 

houver escolaridade anterior.

Candidato

Boletim Escolar referente ao final do ano acadêmico de 2020 e 1ª etapa 
letiva de 2021 (para candidatos do 2º Ano do EFEnsino Fundamental à 1ª 

Série do Ensino Médio)..
Candidato

Cópia do CPF Candidato

1 foto 3x4 recente ((face do aluno)) Candidato

Cópia do CPF Responsável
Financeiro

Cópia do comprovante de residência Responsável
financeiro

Cópia do CPF e RG Pais/
Responsáveis

2.   DOS DOCUMENTOS

ACESSE O EDITAL COMPLETO
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