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PRÉ-VESTIBULAR – TURMA DE MAIO/2022 

 
UNIDADE DO DARWIN DE VITÓRIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Material didático incluso. 
 
Duração:  

De 16/05 a 18/11/2022, de forma híbrida (presencial e on-line), na unidade de Vitória. 

 
Horário das aulas 

Vespertino: 13h50 às 18h20 

Noturno: 19h00 às 22h40 

 

 As aulas são presenciais e online (com transmissão ao vivo). As aulas não ficarão 
gravadas. 

 A transmissão é feita simultaneamente, para todos os alunos, pela Plataforma Microsoft 
Teams. 

 Não haverá diferença de valores para as aulas presenciais e online. 

 
 

Documentação exigida para matrícula 

 
Documentação do aluno: 

 Declaração de conclusão do Ensino Médio (expedição máximo de 30 dias) ou cópia legível 
do Histórico Escolar; 

 Certificado de quitação das mensalidades (expedição no máximo de 30 dias); 

 Carteira de Identidade (RG) e CPF legível; 

 Cópia do comprovante de residência. 

Documentação do responsável (maior de 18 anos): 

 Carteira de Identidade (RG) e CPF; 

 Comprovante de residência atual. 
 

 

PROCESSO DE MATRÍCULA PARA ALUNOS DARWIN – 3ª SÉRIE E PRÉ-VESTIBULAR 
EM 2021: 

a) Acessar nosso site (www.darwin.com.br) e clicar em “Acessos Internos – Portal do 
Responsável”. Em seguida, inserir o CPF do Responsável Financeiro de 2021 e a senha 
já cadastrada no acesso anterior.  

ATENÇÃO: Caso tenha esquecido a senha, clique em “Esqueci minha senha”. Serão 
solicitados o CPF e o e-mail do Responsável Financeiro (cadastrado na Escola). As 
informações para acesso serão enviadas para o e-mail cadastrado. Se o responsável 
nunca acessou o site, deverá entrar em “Criar senha de acesso” e seguir as instruções. 

b) Fazer confirmação/alteração dos dados de contato do Responsável Financeiro e dos dados 
da ficha médica do Aluno (contatos, plano de saúde etc). 

c) Escolher o turno para o ano letivo de 2022. 

d) Escolher o plano de pagamento da anuidade escolar e guarda-volumes (opcional para 
algumas séries). 

Turno Valor do curso Plano 7 parcelas Plano 6 parcelas 

Vespertino R$ 11.088,00 R$   1.584,00 R$  1.848,00 

Noturno R$  6.930,00 R$   990,00 R$  1.155,00 
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e) Assinar o contrato educacional de forma digital. 

O contrato será gerado dentro do ambiente, por meio da Plataforma D4Sign. Para a 
assinatura de forma digital, será necessário inserir o token (senha), que será enviado para 
o e-mail do responsável financeiro.  

Os boletos serão gerados e ficarão disponíveis no portal do Darwin, na área do 
“Portal do Responsável”, em “Extrato financeiro” 2022. As informações para o 
acesso serão disponibilizadas ao final do processo de matrícula.  

 

PROCESSO DE MATRÍCULA PARA ALUNOS NOVATOS: 

O nosso processo de matrícula será todo on-line. Para a realização, é necessário seguir os 
passos abaixo: 

 Acesse o nosso site (www.darwin.com.br); 

 Clique no banner “Matrículas 2022”; 

 Acesse com o CPF e com a data de nascimento do responsável financeiro de 2022; 

 Selecione a unidade Vitória. 

 Escolha a unidade/campus: 

 JPF (Jardim da Penha – Infantil e Fundamental) 

 JPM (Jardim da Penha – Ensino Médio/Pré-vestibular/Turma de maio) 

 VV (Vila Velha)  

 Escolha o segmento de acordo com a unidade/campus escolhido: 

JPM 

 Ensino Médio (1ª à 3ª série) 

 Pré-vestibular 

 Curso extra 

 Pré-vestibular – turma de maio  

 Selecione o processo Pré-vestibular – turma de maio  

 Insira os dados do responsável financeiro: 

Cadastro do dependente/aluno 

Cadastro completo do responsável, filiação e aluno 

 Anexe os documentos solicitados e aguarde a aprovação por e-mail, os documentos 
podem ser escaneados ou fotografados (foto nítida). 

Após a aprovação da documentação, o responsável receberá um e-mail para dar continuidade ao 
processo de matrícula dentro do mesmo ambiente. Assim sendo: 

 Escolha o plano de pagamento da anuidade escolar e guarda-volumes (opcional); 

 Assine de forma digital o contrato educacional. 

 O contrato será gerado dentro do ambiente, por meio da Plataforma D4Sign. Para a 
assinatura de forma digital, será necessário inserir o token (senha), que será enviado 
para o e-mail do responsável financeiro.  

 

Os boletos serão gerados e ficarão disponíveis no portal do Darwin, na área do “Portal 
do Responsável”, em “Extrato financeiro”. As informações para o acesso serão 
disponibilizadas ao final do processo de matrícula.  

 

A efetivação da matrícula só será concretizada após a assinatura digital do Contrato e o 
pagamento da 1ª parcela integral no banco. 

Fica, desde já, registrado que o não cumprimento das condições acima tornará nula a 
matrícula, e o Darwin não se responsabilizará pela manutenção da vaga.  

 
Qualquer dúvida, esclarecimento ou sugestão, entre em contato pelo e-mail 
matricula@darwin.com.br. 
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