
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA REMATRÍCULAS- ALUNOS VETERANOS 

 
Entregar na escola: 

 
✓ RG e CPF dos pais (original); 

 
✓  Documentos do Responsável legal pela criança (quando não for 

pai/mãe- original); 
 

✓ Cartão de vacina (cópia com identificação); 
 

✓ Declaração de vacina atualizada, retirada no posto de saúde ou clínica 
de vacinação (original). CEE-ES 3777/2014 e Declaração de Vacina 
Lei Estadual 10.913/2018; 
 

✓ Caso o (a) aluno (a) tenha tomado a 1ª e ou a 2ª dose da vacina 
COVID-19, favor apresentar o comprovante anexado ao cartão de 
vacina;   
 

✓ Comprovante de endereço atualizado; 
 

✓ 1 foto 3X4; 
 

✓ Cópia de guarda do aluno (quando o responsável pelo (a) aluno (a) 
não for pai ou mãe, ou algum documento que comprove o aluno está 
sob responsabilidade de terceiros; 
 

✓ Laudo atualizado (quando for o caso). 
 
 
OBS: Das 10:00 às 10:30 e 15:50 às 16:20, será o intervalo de lanche 
dos alunos, neste horário não atenderemos, pois o pátio da escola 
será utilizado pelos alunos. 
 

 
 

   ATENDIMENTOS: 

 
TURMAS DATAS HORÁRIOS 

2ª SÉRIE E 3ª SERIE 03/11/2021 07:30h à 12:00h- 2ª Serie 
13:00h às 16:00h- 3ª Série 

1ª SÉRIE E 9º ANOS 04/11/2021 07:30h à 12:00h- 1ª Serie 
13:00h às 16:00h- 9º Anos 

8º ANOS 05/11/2021 07:30h à 12:00h- 8º Anos 

7º ANOS 08/11/2021 07:30h à 12:00h- 7º Anos 
 

** A família deverá seguir a data e o horário de rematrícula de acordo com a 
turma que o estudante cursará no ano de 2022. 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 
- Horário de almoço da secretaria escolar: 12h às 13h. (podendo sofrer 
alterações); 
- A entrada nas dependências da escola só será autorizada com uso de máscara; 
- O atendimento será por ordem de chegada e retirada de senha no local; 
- Terão atendimento prioritário: mulheres grávidas, que estejam amamentando e 
que tenham crianças de colo, responsáveis acadêmicos com comorbidade 
comprovatória e idosos; 
- Para evitarmos aglomerações, solicitamos que no dia da rematrícula, 
compareça à escola, apenas o responsável acadêmico (quem assina) do aluno 
(a); 
- Pai/mãe ou responsável que tenha mais de um filho na escola, poderá escolher 
uma das datas de cada turma e efetuar a rematrícula de ambos. 

 
Contamos com colaboração de todos (a)!  
Atenciosamente, 

Edlaine – Secretaria Escolar 

Contato: (27) 9 9583-6661 


