
 

FICHA DE PRÉ-MATRÍCULA PARA 2017 

 

Nome do(a) aluno(a):_______________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____/_____/_____                       Naturalidade: __________________________________________             

Turma em 2017: 

Educação Infantil 

(   ) Kinder (a partir de 4 meses) 

Manhã (    )    e/ou    Tarde (    )       

(    ) Kinder 1 (1 ano completo até 31/03/2017) 

Manhã (    )   e/ou      Tarde (    ) 

(   ) Kinder 2 (2 anos completos até 31/03/2017) 

(   ) Kinder 3 (3 anos completos até 31/03/2017) 

(    ) Jardim A2 (4 anos completos até 

31/03/2017) 

(    ) Jardim A3 (5 anos completos até 

31/03/2017) 

Ensino Fundamental 

( ) 1º ano (6 anos completos até 

31/03/2017) 

(    ) 2º ano 

(    ) 3º ano 

(    ) 4º ano 

(    ) 8º ano 

(    ) 9º ano 

Ensino Médio 

(    ) 1º ano 

(    ) 2º ano 

(    ) 3º ano 

   

Endereço: ________________________________________________________________ Número:________________________ 

Bairro:_______________________________________________ Cidade:_____________________________________________ 

Nome do Pai:__________________________________________________________ Cel.: _______________________________ 

Nome da Mãe: _________________________________________________________ Cel.: _______________________________ 

Telefone residencial: _______________________  

E-mail Pai:_____________________________________________ Mãe: ______________________________________________ 

Responsável financeiro: 
Nome:_________________________________________________________________ 
Data de nascimento: ________/______/_______ 
Identidade: ____________________________ Órgão Emissor:_____________________ Estado Emissor:_______ 
CPF:___________________________________ Estado Civil;______________________________ 
 
                                                                                                                                       _________________________________________ 
                                                                                                                                                      Assinatura do responsável financeiro 

 

Documentos necessários: 
* Fotocópia da carteira de identidade do pai e da mãe; 
* Fotocópia da Certidão de nascimento ou da carteira de identidade do(a) filho(a); 
* Comprovante de residência; 
* 2 fotos 3x4 do(a) aluno(a); 
* Para a Educação Infantil, xerox da Carteira Nacional de Vacinação; 
* No caso de aluno do 2º ano- Histórico Escolar. 
 

Observações: 

 Esta ficha deverá ser preenchida e entregue na secretaria do CML, com os documentos solicitados acima. 

 No ato da pré-matrícula deve ser efetuado o pagamento da taxa no valor de R$ 250,00. Este valor será abatido da 1ª 
mensalidade, em janeiro de 2017. 

 Posteriormente, a secretária da escola entrará em contato para a assinatura do contrato. 

 Em algumas turmas há um número limitado de vagas. A confirmação da vaga só acontecerá mediante a entrega da 
documentação na secretaria da escola. 
 
 


