Favor colocar
Foto 3x4
atual do aluno

Requerimento de Admissão - 6º ao 9º ano Ensino Fundamental
Ano (série) a ser admitido:

(mês / ano)

Admissão para :

Dados do aluno
Nome:
Sobrenome:
Data de nascimento:

Masculino

Feminino

Nacionalidade(s):
Endereço residencial:
Bairro:

Cidade:

Língua materna:

Outras línguas faladas em casa:

CEP:

Contato para admissão
Nome:

Parentesco com o aluno:

Telefone(s):
E-mail:

Os seguintes documentos precisam ser entregues para efetivação da
matrícula:
a) Certidão de nascimento
b) Foto recente 3 x 4
c) Declaração de Escolaridade
d) Boletim escolar mais recente
e) Declaração de quitação de débitos da escola anterior

Para uso interno
Recebido em:____/____/_____
Prova:_________________
Reunião:__________________
Entrevista:_________________
Observação:
__________________________
__________________________
__________________________
Decisão: ___________________

f) Xerox de identidade e CPF da mãe e do pai

MB

B

PM IS

___ Dinâmica

g) Comprovante de residência
h) Atestado médico com grupo sanguíneo e fator RH
i) Histórico Escolar (prazo máximo de 30 dias)

___ Português
___ Matemática
___ Inglês
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A família
1. Por que escolheram o CIEI para seu filho estudar?

2. Como ficou sabendo do CIEI?
Pesquisa na internet

Anúncio /folder

Recomendação de pais/alunos do CIEI

Outro: __________________

3. Com quem o aluno(a) mora?
Com os pais (casados e morando juntos)

Visitas regulares à casa do pai/mãe

Com a mãe

Com a mãe em nova união

Nome do novo cônjuge:

Com o pai

Com o pai em nova união

Nome do novo cônjuge:

Quem tem a custódia legal do aluno é:
4. O aluno tem irmão(s) ? Nome(s):
Idade:
5. Quais atividades a família faz em conjunto? Quando?

O aluno (candidato)
1. Faça uma breve descrição do seu filho(a): Como é? Quais são suas habilidades e preferências? Quais suas dificuldades?
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2. Favor listar as escolas que seu filho(a) frequentou nos últimos quatro anos.
Nome da escola

Data de entrada

Data de saída

3. Quais são (foram) as razões de sair da presente (última) instituição?

4. Assinale os conhecimentos de línguas estrangeiras do aluno/aluna:
Inglês:

Sem conhecimento

Básico

Intermediário

Avançado

Alemão:

Sem conhecimento

Básico

Intermediário

Avançado

Básico

Intermediário

Avançado

Outra:

5. Descreva a organização pessoal e autoadministração do seu filho(a) na hora de estudar e fazer deveres de casa?

5. O aluno(a) está tomando alguma medicação específica? Qual?

6. Como são seus hábitos alimentares?

7. Informações adicionais
Leia as perguntas abaixo. Se a resposta for "sim" para qualquer pergunta, escreva Informações ou explicações adicionais abaixo.Os
relatórios, laudos, diagnósticos devem ser anexados também.
Sim
Não
Seu filho(a) tem alguma necessidade especial no âmbito físico, emocional, social ou linguístico?
Seu filho(a) já foi avaliado por problemas de aprendizagem ou comportamentais dentro ou fora da escola?
Seu filho (a)já foi suspenso ou convidado a sair por qualquer escola no passado?
Seu filho(a) já repetiu um ano letivo? Qual foi a razão?
Seu filho (a) já teve algum laudo médico específico (como alergias, doenças, etc.)?
Por favor, adicione detalhes completos relacionados às respostas "Sim" acima, anexando relatório médico, relatório psicológico,
diagnóstico de neurologista, etc.
Eu confirmo que os detalhes acima são precisos e completos. Eu entendo que omitir qualquer informação médica ou relatórios especiais
que podem afetar a vida acadêmica do meu filho, podem resultar em cancelamento deste pedido, ou de rematrícula futura.
Documentos anexados:
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Dados dos pais
PAI DO ALUNO / ALUNA
Nome:
Sobrenome:
Nacionalidade:

Estado Civil:

Ocupação:

Empresa:

Telefone Celular:

CPF:

RG:

Endereço residencial:
Bairro:

Cidade:

Telefone:

CEP:

E-mail:

Telefone trabalho:
MÃE DO ALUNO / ALUNA
Nome:
Sobrenome:
Nacionalidade:

Estado Civil:

Ocupação:

Empresa:

Telefone Celular:

CPF:

RG:

Endereço residencial:
Bairro:

Cidade:

Telefone:

CEP:

E-mail:

Telefone trabalho:
Responsável financeiro : Mãe

Pai

Outro*

*Favor preencher os dados abaixo!

Preencher somente se o responsável financeiro for "Outro".

Nome do Responsável financeiro:

Parentesco:

Sobrenome:
Nacionalidade:

Estado Civil:

Ocupação:

Empresa:

Telefone Celular:

CPF:

RG:

Endereço residencial:
Bairro:
Telefone:

Cidade:

CEP:

E-mail:

Assinaturas
Declaro que as informações por mim prestadas neste documento são verdadeiras e estou ciente que faltar com a verdade pode levar ao
cancelamento da matrícula do(a) aluno(a).
Data:
Assinaturas :
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Condições gerais - Admissão
Favor ler com atenção os seguintes termos e condições e assinar abaixo.
Inscrição
O primeiro passo para a admissão de um aluno novo é a inscrição para a atividade ou prova de admissão. No dia
da inscrição deve ser pago uma taxa não reembolsável de R$ 150,00 e serem entregues uma cópia da Certidão de
nascimento e uma declaração de escolaridade. A admissão em qualquer série / ano está sujeita à aprovação na
séria, na escola anterior e aos critérios do processo de admissão. A decisão final sobre a admissão é da Direçaõ da
Escola.

Critérios de Admissão
Cada candidato deverá obrigatoriamente realizar uma dinâmica em grupo e uma prova individual conforme a
idade e a descrição pré-determinada no “Edital de Admissão 2018”. A família do candidato (no mínimo um dos
responsáveis), precisará imprescindivelmente participar da reunião informativa e, caso solicitado, da entrevista de
admissão. Os responsáveis devem demonstrar aprovação e comprometimento com a filosofia, missão e visão da
escola. O aluno e a família devem aceitar as regras e políticas internas e estar dispostos a respeitar as decisões da
gestão pedagógica e educacional (de comportamento).
Para a aprovação, a família precisará atender aos requerimentos necessários e o candidato deverá obter um
rendimento igual ou superior a 70% da prova/atividade de admissão. O aluno deve ser capaz de maximizar
claramente o seu potencial e ter a aptidão para prosperar na rica e desafiadora experiência educacional que a
escola oferece.

Efetivação da matrícula
A matrícula será deferida com: a assinatura do contrato (duas vias), a entrega de todos os documentos solicitados
e o pagamento da taxa de admissão e da URMES. Nenhuma matrícula será considerada definitiva sem que tenham
sido entregues os documentos exigidos por lei e pelo colégio.
A matrícula deverá ser efetivada dentro de um prazo máximo de 10 dias úteis após a sua solicitação. Findado este
prazo a vaga será disponibilizada para outro candidato.
Em caso de desistência da matrícula, a mesma deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias contados de sua
efetivação, hipótese na qual será restituída a importância paga neste ato.(taxa de admissão e parcela da Urmes)
.Fora desse prazo não haverá devolução da taxa de admissão.
Investimentos
A anuidade entende-se em 12 parcelas mensais e as parcelas serão reajustadas a partir do mês de abril de 2018.
2º ao 5º ano EF I Ano: R$ 3.677,00 / mês
Pagamento até dia 5 de cada mês : R$ 3.604,00 (descontos não são acumulativos).
Taxa admissão: R$ 3.677,00 pago na assinatura do contrato, uma única vez na vida escolar do CIEI.
O Seguro de Acidente é obrigatório para todos os alunos. O valor anual do seguro (URMES) é de R$ 280,- e deverá
ser pago em uma parcela única, na assinatura do contrato. No início de cada semestre será cobrado um valor
referente a despesas extras para cópias, agenda, culinária, carteirinha, material para apresentações, etc.
Não será concedido nenhum tipo de desconto ou bolsa para alunos novos, exceto para irmãos.
Eu li e concordo com os termos e condições acima.
Nome ______________________________________________________________________
Assinatura:_______________________________________ Data: _______________________
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