INSTRUÇÕES PARA MATRÍCULAS NA
PRIMEIRA CHAMADA DO
CIL 01 DE BRASÍLIA
As matrículas serão realizadas on-line através de um Robô de WhatsApp, portanto, NÃO SERÁ NECESSÁRIO VIR À
ESCOLA PARA ISSO.
Período para matrículas: 18 a 22/02/2021
O prazo encerrará às 18h do dia 22/02/2021.
A matrícula será efetivada na língua em que o estudante foi contemplado no sorteio. Não é permitido trocar de língua no
ato da matrícula. No terceiro semestre os estudantes poderão solicitar uma segunda língua em sorteio interno da escola.
Por favor, siga atentamente as orientações abaixo para efetivar a matrícula:
1 - Envie a palavra OI para o seguinte número de WhatsApp: (61) 98375-1280. Pedimos que NÃO envie áudios, imagens
e símbolos para este número. Apenas siga as instruções que o robô indicar.
2 - Insira o número de inscrição do estudante, conforme o processo de seleção.
3 - Escolha a opção de turmas que o sistema enviar. Para entender o código das turmas, veja:
E - Espanhol; F - Francês; I - Inglês.
24 - Segunda e Quarta; 35 - Terça e Quinta; 30 - Terça; 50 - Quinta; 60 - Sexta.
M - Matutino; V - Vespertino; N - Noturno
1: primeiro horário; 2: segundo horário; 3: terceiro horário, 4: horário duplo.
Matutino 1: 07:30 às 09:00; Matutino 2: 09:15 às 10:45; Matutino 3: 11:00 às 12:30; Matutino 4: 07h30 às 10h45
Vespertino 1: 13:30 às 15:00, Vespertino 2: 15:15 às 16:45; Vespertino 3: 17:00 às 18:30; Vespertino 4: 13h30 às 16h45
Noturno 1: 18:45 às 20:05; Noturno 2: 20:20 às 21:40 e Noturno 4: 18:45 às 21:40.
Níveis: 1A, 1C, E1
Os dois últimos números são a sala.
Exemplo:
E24M11A10:
E24: Espanhol segunda e quarta
M1: Matutino, Primeiro horário
1A: nível
10: sala 10.
4 - Preencha a ficha de inscrição através do formulário virtual oferecido pelo robô e envie os documentos solicitados. Os
documentos poderão ser enviados também para o e-mail cil01brasilia.matricula@edu.se.df.gov.br.

DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA (FRENTE E VERSO, quando
houver):


Certidão de Nascimento ou Identidade do estudante



CPF do estudante



Foto 3×4



Comprovante de residência



Tipagem sanguínea (se o estudante não tiver poderá enviar depois)

No caso de estudante menor de idade, no ato da matrícula, o responsável deverá enviar cópia dos seguintes documentos
pessoais:


Registro Geral (RG)



Cadastro de pessoa Física (CPF)

OBS: O não envio da documentação correta acarretará perda da vaga.
A secretaria fará a conferência da ficha de inscrição e entrará em contato por e-mail para confirmar a matrícula e informar
os dados de acesso à plataforma on-line. Por favor, aguardem o e-mail de confirmação da secretaria atentamente, pois se
faltar algum documento será necessário incluir novamente.
Dúvidas poderão ser tiradas através do e-mail cil1bsb.secretaria@gmail.com, do telefone (61) 3901-7619 ou do
WhatsApp: (61) 98161-0207. Assim que possível, responderemos.
O início das aulas está previsto para 08/03/2021.
Agradecemos a colaboração e desejamos um excelente semestre!
Equipe CIL 01 de Brasília

