REQUERIMENTO DE MATRÍCULA / RESERVA DE VAGA

Ilmo. Sr.(a) Norma de Fátima Benatto Rossa
Diretora da Escola Construtiva

Eu__________________________________,representante legal do(a) aluno(a)
__________________________________ venho, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, para,
em cumprimento ao disposto no Calendário e no Regimento Escolar da Instituição de Ensino, depois de
satisfeitos os requisitos legais e regulamentares atinentes, requerer a matrícula do(a) referido(a) aluno(a)
no ________ nível/ano, no turno______, para o ano letivo de 2017.
Declaro, neste ato, que fomos devidamente informados pela Escola Construtiva das condições em
que esta reserva é feita e, especialmente, que esta providencia não representa a matrícula, tampouco a
efetiva contratação dos serviços educacionais prestados pela instituição.
Declaro, ainda, que tenho conhecimento que o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS foi elaborado, nos termos e condições estabelecidos pela Escola Construtiva e em
conformidade com a legislação vigente, sendo que a efetivação da matrícula dependerá da apresentação
dos documentos exigidos pela mesma até o dia estabelecido.

Autorizo, desde já, na hipótese do

deferimento da matrícula, a divulgação, pela Escola Construtiva, dos dados cadastrais do(a)
__________________________________ao EDUCACENSO, bem como a declaração de raça.

Nesses termos.
Pede deferimento.
Campo Largo, _____de_____de______.
________________________________
Assinatura do responsável pelo(a) aluno(a)
PARECER DA DIREÇÃO
 Pedido deferido
 Pedido indeferido
Em ____/___/____
__________________________________
Assinatura do Diretor

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS

Campo Largo, ____de____de____.
Senhores Responsáveis,
Conforme previsão em Regimento Escolar e em respeito às disposições legais constantes do artigo
476 do Código Civil (Lei 10.406/2002) e artigo 5º da Lei 9.870/99, iniciaremos o processo de matrículas
para o ano letivo de 2017.
Para que sejam cumpridas as exigências em relação à matrícula, deverão ser entregues à Secretaria
Escolar, obrigatoriamente, no ato da matricula, os seguintes documentos:
 Requerimento de matrícula, devidamente preenchido e assinado pelos responsável legal do(a)
aluno(a);
 Ficha cadastral devidamente preenchida e com a foto 3x4 colada.
 Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente preenchido e assinado pelos
responsáveis;
 Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelos responsáveis legais do(a) aluno(a);
 Fotocópia da Certidão de Nascimento do(a) aluno(a);
 Laudo médico que ateste necessidades especiais do (a) aluno (a) e no qual conste o(s) atendimento(s)
especializado que o(a) aluno(a) necessita;
 Fotocópia dos Documentos Pessoais (RG e CPF) dos responsáveis legais;
 Fotocópia da Certidão de Casamentos dos responsáveis legais e, em caso de separação judicial,
fotocópia da Sentença Judicial que decretou a separação e regulamentou a guarda do(a) aluno(a);
 Declaração de frequência e/ou Declaração de Transferência;
 Certidão de quitação de débitos com a escola anterior, nos termos da Lei n.º 12.007/2009.
Autorizamos, desde já, na hipótese do deferimento da matrícula, a divulgação, pela ESCOLA
CONSTRUTIVA, dos dados cadastrais do(a) __________________________________ao EDUCACENSO, bem
como a declaração de raça.
Nesses termos.
Pede deferimento.
________________________________
Assinatura dos responsáveis pelo(a) aluno(a)
PARECER DA DIREÇÃO
 Pedido deferido
 Pedido indeferido
Em ____/___/____
__________________________________
Assinatura do Diretor

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Aluno: _______________________________________________________________
Ano/Série: _________ Turma: _________
Responsável(is): _________________________________________________________________________
Percentual de desconto concedido: _________
O presente Termo de Aditamento, que tem como base legal o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS, devidamente assinado entre as partes, tem como justo e de pleno acordo as seguintes
cláusulas aditivadas ao contrato principal, como seguem:
1- As cláusulas do contrato principal mantêm sua vigência e eficácia até seu término.
2- O presente Termo de Aditamento faz referência única e exclusiva ao DESCONTO de ______,
concedido em caráter excepcional.
3- O desconto citado na cláusula anterior será válido somente para o ano de 2017.
4- O desconto concedido é mera liberalidade da Instituição de Ensino, não sendo considerado como
DIREITO ADQUIRIDO e poderá ser retirado a qualquer momento, desde que não sejam cumpridas as
normas regimentais e documentais da Escola.
Por estarem às partes de pleno acordo com o regido por este Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais, firmamos o presente.
Campo Largo, ____, de______________ de______.

______________________
CONTRATANTE

_________________________
CONTRATADA

TERMO DE AQUISIÇÃO E OPÇÃO PARA PLANO DE PAGAMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ANO
LETIVO DE 2017
Pelo presente termo, declaro(amos) que tenho conhecimento de que, nos termos do Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais, a ESCOLA CONSTRUTIVA, adota o Sistema Positivo de Ensino, o qual está
de acordo com a Proposta pedagógica da referida Instituição e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei n.º 9394/96) e que sua prestação de serviços de ensino ocorrerá mediante a utilização do Livro
Integrado Positivo, material didático consumível e desenvolvido com exclusividade para os alunos das
escolas conveniadas, atualizado periodicamente, constituindo, assim, um elemento essencial da prestação
de serviços educacionais.
Referido material didático é constituído por material impressos, além do acesso ao Portal Positivo.
Declaro(amos), também, que tenho(mos) ciência de que esses materiais possuem seus diretos
autorais e não podem vir a ser utilizados mediante fotocópia, por infringir os ditames legais da Lei n.º
9.610/1998 (Lei dos Direitos Autorais).
Tenho(mos) ciência de que o referido material será entregue ao aluno beneficiário do contrato de
prestação de serviços educacionais, mediante o pagamento de acordo com a opção escolhida, em função da
dependência da programação de pedido à Editora.
Aluno beneficiário (1): _____________________________________________ ano/Série: ________
Aluno beneficiário (2): _____________________________________________ ano/Série: ________
Aluno beneficiário (3): _____________________________________________ ano/Série: ________
Opção 1: Parcela única, com vencimento em ___/___/____, no valor de R$ ________
(_________________________________________)
Opção

2:

(

)parcelas

mensais,

no

valor

de

R$

_____________

(_________________________________________) cada uma, a primeira vencendo em ___/___/___, e as
demais, a todo ___º dia útil dos meses subsequentes, até ___/___/___.

Campo Largo,____ de _____________ de _____.
____________________________________
Nome do responsável:

