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cole aqui
uma foto
3x4
do(a)
candidato(a).

RESERVA PARA O ANO LETIVO DE 2020
PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL E ENTREGAR NA SECRETARIA DO EDUCANDÁRIO JUNTO COM OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
1- UMA CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, BEM LEGÍVEL E AUTENTICADA.
2- CÓPIA DO ÚLTIMO BOLETIM (NOTAS) DO(A) ALUNO(A).
3- FOTO 3X4 COLADA NO CANTO DIREITO DESTA FOLHA.

E n s i n o M é d i o - Turno Tarde
Senhores pais,
A reserva de vaga é passo inicial e necessário para o ingresso de alunos novos no
Educandário Santa Maria Goretti. O candidato, representado pelos pais ou cuidadores, deve
apresentar a documentação solicitada e efetivar a realização o teste de sondagem, procedimentos que o habilitarão ou não para a confirmação da matrícula.

Novos tempos e aprendizagem

“Vivemos uma época marcada por intensas mudanças no contexto social. As mudanças são tão aceleradas que os projetos de vida se tornam mais maleáveis e sujeitos a
constantes interferências externas.
Isso demanda da família e da escola, como espaços prioritariamente formativos, a
superação de grandes desafios para alcançar seu papel.”
Elda Maria Batista Ferreira

1. DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome do(a) aluno(a):____________________________________________________________
Data de nascimento: ___/___/_____ Natural de: _______________ Estado: _____________
Endereço: _______________________________________________ nº. ____Apartº.________
Bairro: _______________________ Cep: ________________ Fone: _____________________
2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Qual a última escola onde estudou? _______________________________________________
Por quanto tempo? _______________ Cidade: ___________________ Estado: _____________
Por que escolheu o nosso Educandário? ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.1. PEDE SUA INSCRIÇÃO NO:
( ) 1º Ano do Ensino Médio
DATAS E HORÁRIOS DOS TESTES:

( ) 2º Ano do Ensino Médio

27 e 28 de novembro de 2019, das 8h às 12:00h.

VIDE VERSO

3.DADOS FAMILIARES
3.1. Sobre o pai
Nome do Pai:__________________________________________________________________
CPF: ___________________ RG: __________________ Profissão: _____________________
Local(is) de Trabalho: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Fone(s) (trabalho): ______________________________________________________________
Fone(s) (da residência): __________________________________________________________
Celular(es): ___________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Horário(s) mais adequado(s) para a escola entrar em contato: __________________________
_____________________________________________________________________________
3.2. Sobre a mãe
Nome da Mãe:_________________________________________________________________
CPF: ______________________ RG: __________________ Profissão: __________________
Local(is) de Trabalho: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Fone(s) (trabalho): _____________________________________________________________
Fone(s) (da residência): __________________________ Celular(es): _____________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Horário(s) mais adequado(s) para a escola entrar em contato: __________________________
_____________________________________________________________________________
NÚMERO E GARANTIA DE VAGAS: A reserva está limitada ao número de vagas existentes
para completar as turmas de 2020. Ressaltamos que a reserva de vaga só garante a matrícula
mediante o cumprimento dos passos descritos a seguir:
Primeiro passo: inscrição para a vaga com preenchimento da Ficha de Reserva.
Segundo passo: realização de teste de sondagem.
___________________________________________________

Assinatura da pessoa responsável por estas informações.

