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Informativo nº 01/2016 (12 de setembro de 2016) 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS E MATRÍCULAS NOVAS PARA IRMÃOS 
 

01. Informamos que no período de 17 a 21 de outubro do corrente ano, das 7h às 11h e das 14h às 17h, 
efetuaremos a renovação de matrículas (para alunos que não aguardam a classificação do CMB) e 
matrículas novas para irmãos. 
a. A renovação da matrícula do aluno será feita no turno em que se encontra matriculado. Caso haja 

interesse na mudança de turno, requerer no ato da renovação, exclusivamente na Secretaria, para 
ser atendido conforme a sequência dos pedidos. 

b. Para formalização do contrato de prestação de serviços educacionais – renovação ou matrículas 
novas para irmãos – o contratante deverá estar em dia com o pagamento da anuidade escolar. 
I. Caso haja pendência financeira, solicitamos comparecer à Tesouraria da escola, 

impreterivelmente, até o dia 13 de outubro. Obs.: No período de matrícula (17 a 21 de outubro) 
não trataremos de pendências financeiras). 

c. Solicitamos informar à secretaria, pessoalmente ou por telefone, se há ou não interesse em 
renovar a matrícula de seu filho e/ou matrícula nova para irmão(s). Caso haja interesse, 
atenderemos com prioridade a inclusão de irmãos na relação de pedidos de matrículas novas. 

d. Pedimos especial atenção para os seguintes itens: 

 Observe as datas de efetivação das matrículas, pois as vagas não ocupadas até 21 de outubro 
serão disponibilizadas ao público externo; 

 O contratante deverá comparecer à escola para efetuar a renovação.  

 Caso haja interesse em mudança de contratante o mesmo deverá trazer a seguinte 
documentação:  
o Cópias: Comprovante de residência, comprovante de rendimentos, RG e CPF. 

 

Procedimentos necessários para formalização do contrato de prestação de serviços educacionais: 

  
Renovação de 

matrícula 
Matrícula nova 

para irmão 

1 Efetuar o pagamento da 1ª parcela de 2017 na Tesouraria. Sim Sim 

2 Entregar fotografias 3x4 (atualizadas) – Sim: 1 foto 3x4 

3 
Entregar cópia do cartão de vacinação para novas matrículas  
no 1o e 2o anos 

– Sim 

4 Entregar Declaração de Escolaridade ou de Transferência do aluno – Sim 

5 Entregar Histórico Escolar do aluno – Sim 

6 Entregar cópia da certidão de nascimento – Sim 

É imprescindível a apresentação de todos os documentos acima no ato da matrícula (para irmão). 
 

02. O prazo de renovação de matrículas para alunos que aguardam o resultado do concurso ao CMB (que 
estiverem concorrendo) será estendido até dois dias úteis após a divulgação do mesmo. (Informar à 
secretaria). 

 

03. Os pedidos de solicitação de vagas para alunos novos/2017 que não são da escola devem ser feitos via 
internet www.alvacirvrossi.com.br - (pré-matrículas). 

 A Direção Pedagógica. 
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