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PRÉ-MATRÍCULA PARA ALUNOS NOVATOS (COM VAGA 
RESERVADA) – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL 
E ENSINO MÉDIO. 
AGENDAMENTO PRÉVIO - 26/10 a 30/10/2015 pelos telefones 81-3631-
0118 ou 3631-0942)  
Dias de pré-matrícula: 03 a 10/11/2015  
Horário: 8h às 11h – 14h às 16h  
 
TESTE DE SONDAGEM PARA ALUNOS NOVATOS 
Os testes de sondagem serão realizados para alunos pré-matriculados nas 
seguintes séries do Ensino Fundamental: 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º 
ano e 6º ano. 
Valor: R$ 40,00 – deve ser pago no ato da pré-matrícula. 
 
CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DOS TESTES 
 
Data e Horário Disciplinas 
09/12/2015 – 8h Português 
10/12/2015 – 8h Matemática 
Retardatários 
Data e Horário Disciplinas 
22/12/2015 – 8h Português e Matemática 
Obs. A matrícula só será confirmada após a realização, e apresentação à 
secretaria do resultado do teste. 
 
DOCUMENTAÇÃO PARA ALUNOS NOVATOS 
Documentos exigidos: cópia da certidão de nascimento, identidade e CPF 
(aluno), 01 foto 3x4, transferência (histórico escolar) ou declaração provisória 
de transferência, cópias da identidade e CPF do pai, da mãe do responsável 
financeiro(caso não sejam os pais), declaração de quitação das mensalidades 
da escola de origem, comprovante de residência e exame tipo sanguíneo e 
fator RH. 
Obs. A matrícula só será efetuada mediante a apresentação de todos os 
documentos acima citados; A declaração provisória de transferência tem 
prazo de 15 dias, sendo necessária a entrega do histórico escolar, após 
essa data. 
 
ENVELOPE DE MATRÍCULA 2016 
Dias: 21 e 22/11/2015 – Entrega do envelope aos alunos em suas respectivas 
salas, contendo documentos exigidos para matrícula. Em caso de perda, será 
necessário adquirir uma 2ª via do envelope, no valor de R$ 10,00. 
Obs. Os alunos novatos poderão receber o envelope de matrícula nestas 
datas. 

BOLETO DE MATRÍCULA 2016 
A partir do dia 10/12/2015 – será realizada a entrega do boleto de matrícula 
2016 na tesouraria.  
Obs. Apresentar os boletos referentes ao ano de 2015 quitados (janeiro a 
dezembro). 
 
MATRÍCULA ANTECIPADAS  
Dias: 15 e 16/12/2015 – Alunos antigos e novatos da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental. 
Horário: Manhã - 8h às 12h  
              Tarde: 14h às 16h 
 
MATRÍCULAS 2016 
Dias: 28/12/2015 – Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 
          29/12/2015-  Ensino Fundamental (6º ano a 8ª série) e Ensino Médio  
Horário: 8h às 14h  
 
ÚLTIMOS DIAS DE MATRÍCULA 2016 
Dias: 12 e 13/01/2016 
Horário: 8h às 11h e das 14h às 16h 
OBSERVAÇÃO 
- Não garantimos vaga para aluno antigo após esta data.  
- Não será admitida a matrícula em fevereiro, ao se iniciarem as aulas, pois 
isso expõe o aluno a uma situação de constrangimento, segundo o artigo 18, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
PROCEDIMENTO DE MATRÍCULA  
Entrega do ENVELOPE DE MATRÍCULA, na secretaria, com toda a 
documentação devidamente preenchida e assinada pelo responsável; e 
apresentação do boleto de matrícula 2016 quitado.  
Obs. A matrícula só será efetuada mediante a apresentação do envelope 
de matrícula. O contrato de prestação de serviços educacionais deve ser 
rubricado nas folhas 1,2 e 3.  
 
MATRÍCULA PROMOCIONAL – VÁLIDA PARA ALUNOS ANTIGOS 
Até 29/12/2015, você poderá renovar sua matrícula para 2016, pagando o 
mesmo valor de 2015. Aproveite está promoção e renove logo a matrícula do 
seu filho. 
 
 
 
 



FEIRA “TROCA-TROCA DE LIVROS” ENTRE OS PAIS. (LIVROS 
USADOS) – Organização e realização – Biblioteca Maria Hilda de 
Oliveira 
Dia: 28/12/2015  
Horário: 8h às 14h 
Observações: 
- Período de inscrições na biblioteca no período de 09 a 18/12/2015. 
- As trocas acontecerão exclusivamente na área da biblioteca 
 
EXAME MÉDICO  
Os médicos da Clínica UNESAÚDE, estarão na escola para realizar os exames 
físicos e de pele. Valores e datas serão divulgados na 1ª semana de fevereiro/ 
2016. 
 
FARDAMENTO 
Blusa e calça padronizada (Ensino Fundamental 1º ao 5º ano), calça brim (azul 
marinho) ou calça padronizada (Ensino Fundamental 6º ao 9º ano e Ensino 
Médio), roupa de natação (maiô, touca, sunga ou calção), roupa de Educação 
Física (short e blusa), sapato preto ou azul e meias brancas. 
Obs. O uso do boné e chinelos não é permitido, pois não faz parte do 
fardamento da nossa escola. 
 
USO DO CELULAR, MPS, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS E AFINS 
É proibido o uso desses recursos tecnológicos em sala de aula, pois o uso 
inadequado prejudica a aprendizagem, e compromete a concentração do aluno, 
e até da classe toda. 
 
CARTÃO DE CRÉDITO 
Aceitamos cartão de crédito para pagamento de fardamento. Mais informações 
na tesouraria da escola. 
 

 
Timbaúba, 19 de outubro de 2015. 
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