
                                PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA 

                                SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
  

FICHA PARA REMATRÍCULA – ANO LETIVO 2016 

ANEXO 3 

UNIDADE ESCOLAR:_____________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:___________________________________BAIRRO_________________________________Itapema/SC 

Telefone: ___________________________ e-mail:____________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DADOS  DO (a) ALUNO (a) 

SEU FILHO PERMANECERÁ NESTA UNIDADE ESCOLAR?  (    ) SIM (    ) NÃO 

NOME:_____________________________________________________________________________ 

Data Nasc: _______/_______/________  

Ano que o aluno está cursando em 2014:____________ Turma:_________Turno: (    ) Mat. (    ) Vesp. 

ENDEREÇO: Rua_____________________ Nº____________Compl:___________Bairro:____________________ 

Telefones para contato: Tel. Residencial________________________Tel. Comercial_________________________ 

Tel. Celular:____________________________ 

Tem interesse na troca de turno? (    )sim (    ) não 

Se Sim, qual o motivo?_____________________________________________________________________________. 

Somente será permitida a troca de turno, quando houver vaga disponível, nos casos previstos nos itens 8.5 e 8.6 do 

Edital de Matrícula 2015 

8.5 A transferência de turno somente ocorrerá, mediante requerimento dos pais do aluno ou responsável legal, sob parecer da 
direção e da coordenação pedagógica, observada a conveniência didático-pedagógica e existência de vaga; 
8.6 Nas situações em que os pais ou responsáveis manifestarem necessidade de troca de turno, levar-se à em conta a existência de 
vaga e relevância do pedido de acordo com os critérios abaixo: 
8.6.1 laudo médico especificando a necessidade de o aluno frequentar o turno solicitado; 
8.6.2 Situação de vulnerabilidade social ( com possibilidade de evasão/ irmão no mesmo turno/ compatibilidade de horário de 
trabalho dos pais ou responsável); 
8.6.3 Emprego (Menor Aprendiz); 
8.6.4 Esporte/ declaração da entidade responsável especificando a necessidade do turno; 

Tamanho do uniforme:__________________________ Tamanho do tênis:________________________ 

O (a) aluno (a) usará obrigatoriamente o uniforme e seguirá as normas da escola estabelecidas para 2015. 

Autorizados a buscar o(a) aluno (a):__________________________________________________________________ 

Autoriza a divulgação de imagens do (a) aluno(a)?  (   )sim   (   )não 

Assumo total responsabilidade pelas informações descritas nesta ficha cadastral, inclusive que o endereço e os 

telefones estão atualizados e devem ser contatados em caso de emergência/urgência. 

Ass. dos pais/responsável:_______________________________________________________________________ 

Data do preenchimento da ficha:_______/________/_________ 

Ass: diretor(a)/ secretário (a):___________________________________________________________________ 


