REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
Ao Diretor da Escola,
□ Maple Bear Canadian School (Santa Lúcia)
□ Maple Bear Canadian School Cônego Rocha Franco
□ Maple Bear Alphaville Lagoa dos Ingleses
Venho à presença de V. Sª, requerer a matrícula nesta escola, conforme abaixo especificado:

Ano letivo
2019
Ano de escolaridade

Nível de ensino
□ Educação Infantil □ Ensino Fundamental (Anos Iniciais) □ Ensino Fundamental (Anos Finais)
Turno
Turma (uso da secretaria)
Matrícula (uso da secretaria)

DADOS DO ALUNO
Nacionalidade:

Nome completo:

FILIAÇÃO
Tel. Residencial:

Nome:
Endereço residencial:
Mãe

Bairro:
E-mail:

CEP:
Naturalidade:

RG:

Nome:

Tel. Residencial:

Bairro:

Tel. Comercial:
Tel. Celular:

Cidade:

E-mail:

CEP:
Naturalidade:

Formação/ Profissão:

Data de nascimento:
CPF:

Endereço residencial:
Pai

Tel. Comercial:
Tel. Celular:

Cidade:

Formação/ Profissão:

Data de nascimento:

RG:

Data de nascimento:
CPF:

2. Pessoa com quem a criança reside:
□ Pai
□ Mãe
□ Outro (informar o endereço abaixo e anexar autorização)
Nome:

Tel. Residencial:

Endereço residencial:

Tel. Comercial:
Tel. Celular:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Formação/Profissão:

RG:

CPF:

E-mail:
Este documento só tem validade se acompanhado do documento: Informações Adicionais ao requerimento de matricula.
Este documento contém duas folhas.
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Informações Adicionais ao Requerimento de Matrícula
(Preenchimento Obrigatório)
Turma

Nome do Aluno:

Ano Letivo: 2019

Dados necessários para preenchimento do Censo Escolar:
Cor/Raça: □ Branca □ Preta □ Amarela □ Parda □ Indígena □ Não declarada
Com relação ao BENEFICIÁRIO acima identificado, o(s) Requente(s) declara(m):
1 - Goza de saúde, não fazendo uso regular de quaisquer medicamentos? □ Sim
2 - Faz uso de medicamentos regulares? □ Sim

□ Não

□ Não

Em caso positivo, quais são os medicamentos?

_

Especificar a doença/tratamento:
3 - O BENEFICIÁRIO possui alguma deficiência? □ Sim

□ Não

Em caso positivo, qual deficiência?
4 - Tem necessidade de utilização de equipamentos especiais? □ Sim

□ Não

Em caso positivo, quais são os equipamentos?
Outras informações importantes para escola referentes a:
1. Condição de saúde especial apresentada pelo seu filho:
□ Alergias (especificar):
□ Asma

□ Diabetes

□ Epilepsia/Convulsões

□ Distúrbios emocionais e comportamentais

□ Déficit de atenção e/ou hiperatividade (ADHD)

□ Outras condições clínicas que requeiram cuidados especiais (especificar):

Declaro que tenho conhecimento do Regimento Escolar, Proposta Pedagógica, Contrato de Prestação de Serviços de Educação Escolar e das
condições em que este requerimento é feito e com elas manifesto minha concordância.

Pede deferimento.

Local e data:

,

/

/

.

Assinatura do requerente – Pai/Mãe ou Responsável:
Reservado ao estabelecimento de ensino:
□ Deferido
□ Indeferido
Secretário(a):

Local e data:

,

/

/

Diretor(a):
Reg. ou Aut.

Reg. ou Aut.

Uso do formulário: Este formulário deve ser preenchido pelos pais ou responsáveis e mantido no prontuário escolar do aluno. As informações
coletadas têm o objetivo de identificação do aluno e só serão usadas com essa finalidade.
Observações:
1– A visita à criança no horário escolar será permitida mediante autorização da Direção. Caso haja proibição ou restrição legal por ordem judicial, anexar a
este requerimento cópia da decisão judicial.
2- Anexar cópia do documento de guarda da criança a esse Requerimento, no caso de pais separados.
3- O preenchimento de todos os campos é de caráter obrigatório e implica no deferimento da matrícula.
Este documento contém duas folhas.
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