ANEXO III

Ficha de Cadastro para o Remanejamento Interno/Externo
Escola: ___________________________________________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________________________________
Série/Ano em que a vaga é solicitada para 2012 no Ensino Fundamental ______________________
Ano em que a vaga é solicitada para 2012 no Ensino Médio _____________________________
Em caso do Ensino Médio Integrado: Técnico em _________________________________________________________________
Portador de Necessidades Especiais: Não
Sim
Qual? ____________________________
Nome do Candidato: ______________________________________________________________________________________________________
Data de Nascimento: ____/____/_________Telefone Residencial: _______________________Telefone Contato: _____________________
Endereço: Rua/Av______________________________________________________________________________________
Nº ____________BAIRRO_______________________________ MUNICÍPIO ____________________________________CEP ________________
Opções de Escolas
Nº de irmãos
matriculados nesta
escola
1ª: ______________________________________________Município:__________________________ ( ) Diurno ( ) Noturno
2ª: ______________________________________________Município: __________________________( ) Diurno ( ) Noturno
3ª: ______________________________________________ Município: _________________________( ) Diurno ( ) Noturno
Local e data : _________________________________________
Assinatura do responsável pelo preenchimento do Cadastro: _____________________________________________________
Assinatura do pai ou responsável: _______________________________________________________________________________
Retornar a escola onde foi realizado o cadastramento de remanejamento a partir de 14/12/2011, para tomar conhecimento da escola em que o aluno deverá ser
matriculado, ou acessar o site www.sedu.es.gov.br
Estou ciente de que ao optar pelo remanejamento, a vaga do meu filho (a) na escola de origem, será disponibilizada para outro aluno.
Caso não tenha vaga em nenhuma das três opções, o remanejamento será realizada para a escola que apresentar disponibilidade de vagas, conforme orientações da
Portaria especifica de matricula.
Atenção: Qualquer informação ou documento falso tornará nulo, provisoriamente, o Cadastro do seu filho.
PERÍODO DE MATRÍCULA: 02 à 13/01/2012.
..............................................................................................................................................................................................................................
Destacar e entregar ao pai ou responsável pelo cadastro

RECIBO DE CADASTRO DO ALUNO PARA O REMANEJAMENTO
Escola:_______________________________________________________________________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________________________________________________________
Nome do Candidato: __________________________________________________________________________________________________
Opção de escolas: 1ª _____________________________________________________________________________________
2ª ________________________________________________________________________________________________
3ª _________________________________________________________________________________________________
Retornar a escola onde foi realizado o cadastramento de remanejamento a partir de 14/12/2011, para tomar conhecimento da escola em que o aluno deverá ser
matriculado, ou acessar o site www.sedu.es.gov.br
Estou ciente de que ao optar pelo remanejamento, a vaga do meu filho (a) na escola de origem, será disponibilizada para outro aluno.
Caso não tenha vaga em nenhuma das três opções, o remanejamento será realizada para a escola que apresentar disponibilidade de vagas, conforme orientações da
Portaria especifica de matricula.
Atenção: Qualquer informação ou documento falso tornará nulo, provisoriamente, o Cadastro do seu filho.
PERÍODO DE MATRÍCULA: 02 à 13/01/2012.
Local e data: _________________________________________
Assinatura do responsável pelo preenchimento do cadastro: ______________________________________________________
Assinatura do pai ou responsável: _____________________________________________

