ESCOLA NOVAERENSE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

CONTRATO E REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 2022
O(s) signatário(s) deste declara(m) ter tomado conhecimento das informações sobre matrícula,
do respectivo contrato, das indicações sobre admissão de alunos novos e ter conhecimento, ou como
tê-lo, do Regimento Escolar e seus adendos.
1- INFORMAÇÃO DO(A) ALUNO(A)

Aluno(a) ___________________________________

Módulo ___

Curso:_____________________________________

Turno ______________

Data de Nasc.:________ Local de Nasc.: _____________________________
Estado civil: ( )solteiro ( )casado ( )Outro: ______________ CPF (cônjuge): ______________
Residência Rua____________________________ nº _____, Bairro:_____________________
CEP ____________ Cidade ______________________ telefones: _____________________
e-mail: _______________________________________________
RG: ____________________ Órgão expedidor: _________ CPF: _______________________
Última escola frequentada ou que frequenta:_______________________________________
Número de SIMADE: ______________________ Número de inscrição: __________________
Etapa de matrícula: _________________________________
Você mudaria de turno havendo possibilidade? ( ) SIM ( )NÃO Qual turno: _______________
OBSERVAÇÕES
I- Este Estabelecimento não se propõe a ministrar a Educação Especial de que trata o art. 58, da
Lei nº 9,394/96 e não tem condições de garantir, conforme o grau de necessidade, o desenvolvimento e
sucesso do aluno de que dele necessitar.
II- EM CASO DE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, DEVERÁ SER APRESENTADO
DOCUMENTO, ASSINADO POR EQUIPE OU MÉDICO ESPECIALIZADO, ATESTANDO QUAL A
DEFICIÊNCIA E SEU GRAU, BEM COMO COMPROVANTE DE ESTAR O DISCENTE RECEBENDO
ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO ADEQUADOS.
III- Em caso de aluno menor, a responsabilidade pelas obrigações contratuais é de ambos os
pais que estejam em qualquer situação, mesmo que apenas um seja signatário do contrato, por ser a
educação, constitucional e legalmente, dever familiar, antes e acima de qualquer outro, dos genitores,
não importando o gênero ou estado civil deles.
2- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Devem ser anexados os seguintes documentos:
a- Cópia RG e CPF e comprovante de endereço do aluno e do(s) contratantes(s);
b- Documentos escolares (histórico escolar e/ou declaração escolar do Ensino Médio);
c- Cópia de Certidão Civil e duas fotos 3x4;
d- Os mencionados em observações.
3- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO ALUNO E PAIS (OU RESPONSÁVEIS)
Pelo presente, os responsáveis pelo aluno ou o aluno maior de idade ficam cientificados de que:
a- Não será permitida a frequência às aulas e atividades escolares do aluno sem material
didático e cartão de identidade, imprescindíveis para identificação e aprendizado;
b- Não será permitido a retirada do aluno antes do término das atividades escolares em cada
dia, salvo autorização escrita do(s) responsáveis(s) ou autorização da supervisão;
c- Não deverá o aluno usar telefone celular e/ou dispositivos eletrônicos durante as aulas ou
qualquer atividade escolar, salvo autorização do responsável por sua realização;
d- A Escola não se responsabiliza por qualquer objeto de valor ou material que o aluno portar;
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e- Qualquer objeto ou material do aluno deve conter seu nome e turma;
f- O(s) responsável(is) deverá(ao) comparecer à Escola sempre que chamado(s) por ela para
tratar de seus interesses ou de interesse do aluno;
g- Cumprir com rigor o protocolo de prevenção contra o Covid-19.
4- USO DA IMAGEM
A contratada pode fazer uso do NOME, VOZ e IMAGEM do aluno beneficiário deste contrato para fim
de divulgação das atividades desenvolvidas na escola ou em seus eventos em quaisquer meios de
comunicação externos ou internos, tais como, e não se limitando a, outdoor, rádio, cartazes e banners,
internet, redes sociais, livre de quaisquer ônus perante o CONTRATANTE ou ALUNO, servindo a
assinatura do presente contrato como autorização para tal divulgação.
̕§1º - a autorização do caput desta cláusula também se estende à utilização do NOME, VOZ e IMAGEM
dos responsáveis pelo ALUNO no que concerne à divulgação de atividades realizadas na escola ou em
seus eventos em que os responsáveis tenham participado.
§2º - a autorização do caput desta cláusula, inclui ainda, divulgação promocional, de marketing e
propaganda da escola.
5- REQUERIMENTO
Declaro aceitar as normas didático-pedagógicas e disciplinares do Estabelecimento de Ensino e
tendo dele tomado conhecimento antes e pelo site da escola, requeiro(emos) a matrícula ou renovação
de matrícula do(a) aluno(a), ciente de que ela só estará completa e confirmada após a entrega da
documentação.
Declaro(amos) ainda não me(nos) opor à apresentação ou divulgação da imagem do aluno
participando de atividades escolares, se utilizada para demonstração de trabalho ou funcionamento do
estabelecimento de ensino.
Declaro(amos) também estar cientes de que este termo de adesão e o regimento escolar do
Estabelecimento integram o contrato de matrícula.

Nome:__________________________________________________________
Ident _________________________ Órgão Expedidor _____ CPF ______________________
Profissão ______________________ Endereço: ____________________________________
Nº ______ Bl. ______ Apto. _____ Bairro: _________________ Cidade: __________________
CEP: ____________________ Fones.: ____________________________________________
e-mail _____________________________________________
Relacionamento ou parentesco com aluno __________________________________________
Obs:
Declaro que o aluno irá participar das aulas remotas em casos excepcionais de urgência/emergência
e/ou enquanto durar a pandemia, tendo os equipamentos e as conexões de internet necessários.

Assinatura do aluno: ______________________________________________

Assinatura do responsável: _________________________________________
RECIBO E COMPROVANTE DE MATRÍCULA
Recebemos o Termo de Adesão ao Contrato e Requerimento de Matrícula. Será entregue ao(s)
contratante(s) ou aluno, posteriormente, após a confirmação da matrícula, o cartão de regularidade para
frequência.
Nova Era, ____ de _________________ de 2022.
___________________________________________
Representante Legal da Escola Novaerense

