
 

                                  C o l é g i o   R i c a r d o   R o d r i g u e s    A l v e s 
                             Educação Infantil - Ensino Fundamental - Ensino Médio            

 

 

 

 

 

          FOTO 

                   REQUERIMENTO  DE  MATRÍCULA -  RM nº __________ 
 

Nome: __________________________________________________________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/____   Sexo: _________    RG:  ____________________________ 
Cor / raça: __________ (IBGE – portaria 156)  Natural de: _______________   Estado:  __________ 
End.: _____________________________________________________ nº _____ Apto: __________ 
Bairro: __________________Cidade: _____________Cep: ___________ Fone: ________________ 
Nome do Pai: ________________________________________Nacionalidade:  ________________ 
Profissão: ________________________________________________________________________ 
 e-mail: __________________________________________________________________________ 
Empresa/Trabalho:  ________________________________________________________________ 
Cargo que ocupa: __________________________________ Fone:    _____________________ 
End.Comercial:  ___________________________________________________________________ 
R.G.: ____________________________ CPF:  ______________________________________ 
Nome da Mãe: _____________________________________Nacionalidade: ___________________ 
Profissão: ________________________________________________________________________  
e-mail:  __________________________________________________________________________ 
Empresa/Trabalho:  ________________________________________________________________ 
Cargo que ocupa: _____________________________________ Fone:  ______________________ 
End.Comercial:  ___________________________________________________________________ 
R.G.: _____________________________ CPF:  ______________________________________ 
 
Confirmação do Responsável pela Guarda: _____________________________________________ 
Confirmação do Responsável Financeiro: ______________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________ nº ______ apto: ____________ 
Bairro: ________________________ Cidade: ________________ CEP:_______________________ 
Telefone fixo: _________________ Telefone do trabalho: ______________ Celular: _____________ 
Escola de Origem: _________________________________________________________________ 
Curso Pretendido: _______________ série do Ensino Médio 
   Período:  (     ) Manhã      (     ) Tarde    

O Material Didático/Pedagógico, opto  em pagar:   

 à vista       três parcelas        quatro parcelas        cinco parcelas    seis parcelas  

     oito parcelas                 nove parcelas               dez parcelas     

     
Informo, outrossim que, nesta data, li a O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS PARA O ANO LETIVO DE 2018 e a ele manifestei minha adesão. Declaro, 
outrossim, que analisei as cláusulas em negrito e a elas manifestei minha concordância. 
 

São Paulo, _____ de ____________________ de _______ 
 

_____________________________________ 
   Nome do Pai ou Responsável por extenso 
 
 
____________________________________ 
          Assinatura do Pai ou Responsável 
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