
 
 

Confira a relação de documentos destinados à secretaria para realização de 
matrícula no Jardins de Monet Educação Infantil Ltda. 

Documentação para matrícula providenciados pela família 

– Xerox simples da certidão de nascimento e RG se tiver; 
– Duas Fotos 3×4 do aluno; 
– Uma foto 3×4 dos responsáveis; 
– Uma foto 3×4 do responsável ou responsáveis pela retirada do aluno da   
   escola Xerox simples do RG (não pode ser CNH);  
– Xerox simples da carteira de vacinação; 
– Xerox simples de carteirinha do convênio; 
– Declaração de transferência expedida pela escola de origem Histórico  
   Escolar no prazo estabelecido pela escola de origem; 
– No caso de pais separados, documentação declaratória de guarda;  

Documentos para matrícula fornecidos pelo Colégio 

– Kit de matrícula  

Além da documentação acima apresentada, é necessário o fornecimento da 
documentação adicional para a tesouraria  

Documentação para matrícula providenciados pela família 

- Xerox simples do RG do pai, da mãe e do responsável financeiro;  
- Xerox simples do CPF do pai, da mãe e do responsável financeiro; 
- Xerox simples de comprovante de residência (com CEP) do pai, da mãe e do 
Responsável financeiro;  
– Carta de adimplência expedida pela Escola de origem;  

Documentos para matrícula fornecidos pelo Colégio 

Contrato e Protocolo de Plano escolhido.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REQUERIMENTO DE VAGA  

 

Sr. Diretor por este instrumento, venho requerer uma reserva de vaga para o 

aluno, curso, série período acima identificado, para o ano de 2.020, após o 

deferimento da mesma pelo Diretor, ficando condicionada sua efetivação a:  

 

- Apresentação dos documentos solicitados;  

 

- Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.  

 

Declaro acatar o Regimento Escolar e as demais obrigações constantes na 

legislação aplicável a área de ensino e que estou ciente que esta reserva, é 

parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.  

Perderá direito a restituição da quantia paga o aluno que desistir de efetivar a 

sua matrícula, a qualquer tempo, ou não concretizá-la dentro do prazo 

estipulado, por qualquer motivo. Termos em que pede deferimento.  

 

Cotia, __________de __________________ de  ________.  

 

 

Pai ou Responsável 

Nome legível: __________________________________________________  

Assinatura igual ao RG ___________________________________________ 

 

Jardins de Monet Educação Infantil LTDA 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE REQUERIMENTO DE MATRÍCULA  

RA RM RG 

CURSO TURMA 
PERÍODO 

CONTRATADO 
04(quatro)HORAS   05(Cinco)HORAS  08(oito) 

HORAS  
10(dez)Horas 12(doze)Horas  14(quatorze) 

Horas  

 

Nome Aluno                                                            Sexo: 
 M (   ) F (   )  

Nascimento Localidade  Estado Nacionalidade DIA  MÊS ANO 

      

Necessidades 
Especiais 

(   ) SIM  (   ) 
NÃO  

QUAL 

Cor / 
Raça 

(   ) 
Preta 

(   ) 
Branca 

(   ) 
Amarela 

(   ) 
Indígena 

(   ) 
Parda 

(  )Não 
Dec 

 

FILIAÇÃO 

 

Nome Pai 

E-mail 

Telefones Res. Com. Cel. 

Nascimento Localidade  Estado Nacionalidade DIA  MÊS ANO 

      

RG Órgão Exp. UF Data Emissão CPF 

 

Nome Mãe 

E-mail 

Telefones Res. Com. Cel. 

Nascimento Localidade  Estado Nacionalidade DIA  MÊS ANO 

      

RG Órgão Exp. UF Data Emissão CPF 

 

RESIDÊNCIA 

Rua/Av. Nº 

Bairro Cidade CEP 

Telefone Res. Celular Emergência 

 

Cotia, _________ de ___________________ de _______ 

  

__________________________________________________ 

Assinatura Responsável  
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