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Diretoria Regional de Ensino –  Leste 5 

  

IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  MMAATTRRÍÍCCUULLAASS  ALUNOS NOVOS 
 
 

• Conhecimento do espaço físico e da Proposta Pedagógica 

• Entrevista dos responsáveis com a Orientação Educacional e Pedagógica  

• Avaliação do aluno 

• Efetivação da matrícula na Secretaria 
 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA 
 

 
Documentos 

 

Educação 
Infantil 

Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Requerimento de Matrícula ✓  ✓  ✓  

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais ✓  ✓  ✓  

Ficha de Informações sobre o Aluno ✓  ✓  ✓  

Certidão de Nascimento (cópia simples e o documento 
original para conferência)  

✓  ✓  ✓  

Cédula de Identidade do aluno (cópia simples) ✓  ✓  ✓  

Cartão do CPF ✓  ✓  ✓  

Título de Eleitor, a partir de 18 anos (cópia simples)   ✓  

Declaração de Escolaridade com RA fornecida pela escola de 
origem (documento original) 

✓  ✓  ✓  

Declaração de Transferência com RA (documento original) ✓  ✓  ✓  

Histórico Escolar (documento original)  ✓  ✓  

Declaração de conclusão da Ed. Infantil para matrículas no 1º 
EF   (documento original) 

 ✓   

Aluno nascido no exterior: RNE (cópia simples e o documento 
original para conferência) 

✓  ✓  ✓  

RG e CPF dos responsáveis (cópia simples) ✓  ✓  ✓  

Comprovante de residência dos responsáveis (cópia simples) ✓  ✓  ✓  

Declaração de quitação da escola anterior (original) ✓  ✓  ✓  

Em casos de pais separados, documento comprobatório da 
guarda do aluno (cópia simples e documento original para 
conferência) 

✓  ✓  ✓  

Em caso de aluno portador de necessidade educacional / 
especial, o respectivo laudo 

✓  ✓  ✓  

Observação: A matrícula só estará devidamente efetuada após o preenchimento dos documentos, 
entrega dos mesmos à Secretaria e quitação da primeira parcela da anuidade, pelos pais ou 
responsáveis.  

 
 

http://www.ensm.org.br/
mailto:ensm@ensm.org.br


 
IDADE PARA A MATRÍCULA 
 

Etapa  Matrícula inicial Transferência de outra escola 

INFANTIL 1 
2 anos até 31 de março do ano 
letivo. 

2 anos até 30 de junho do ano letivo. 

INFANTIL 2 
3 anos até 31 de março do ano 
letivo. 

3 anos até 30 de junho do ano letivo. 

INFANTIL 3 
4 anos até 31 de março do ano 
letivo. 

4 anos até 30 de junho do ano letivo. 

INFANTIL 4 
5 anos até 31 de março do ano 
letivo. 

5 anos até 30 de junho do ano letivo. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
6 anos completos ou a completar 
até 31 de março do ano letivo. 

6 anos completos ou a completar até 30 
de junho do ano letivo. 

 
LISTA DE MATERIAL 

 
Disponível na Secretaria no ato da matrícula.  Solicita-se aos pais e responsáveis enviem o material na 
data marcada. 
 

PERÍODOS: INTEGRAL / SEMI-INTEGRAL / INTEGRAL DE FÉRIAS 
 
 

Objetivam dar continuidade ao processo de formação do aluno em conformidade com o Plano Escolar. 
 

• Integral: para alunos da Educação Infantil ao 5º EF, no horário das 7h às 19h.  

• Semi-integral: para alunos da Educação Infantil ao 5º EF. Informações sobre os diversos planos 
na Tesouraria. 

• Integral de férias: janeiro e julho. Informações na Tesouraria. 

 
ESCOLA DE ESPORTES 

 

• JUDÔ – A partir de 3 anos até o 3º EF. (Embora seja gratuito, há uma taxa de inscrição) 

• TREINO DE JUDÔ – do 4º ao 7º EF.  (Embora seja gratuito, há uma taxa de inscrição) 

• GINÁSTICA ARTÍSTICA – do Infantil 3 ao 3º EF. (Embora seja gratuito, há uma taxa de inscrição) 

• TREINO DE FUTSAL e VOLEIBOL – do 4º EF a 3ª EM. (Embora seja gratuito, há uma taxa de 
inscrição). 

 
CURSOS EXTRACURRICULARES (Mensalidade) 
 

Curso Ano /série 

Ballet A partir de 3 anos 

Circo A partir do 1º EF 

Escolinha de Futsal Do Infantil 3 ao 5º EF 

Ginástica Artística A partir do 4º EF 

Jazz A partir de 5 anos 

Judô  A partir do 8º EF 

Oficina de Teatro De 3 anos ao EM 

Robótica Do 1º ao 5º EF 

Teclado / Canto  A partir de 7 anos 

Violão A partir do 4º EF 

Xadrez A partir do 2º EF 

Inglês - Parceria Cultura Inglesa: formação de turmas conforme o interesse dos alunos. 
 

 
REFORÇO ESCOLAR GRATUITO 
 
 

Língua Portuguesa e Matemática: aos alunos do 6º ao 9º EF. 
Língua Portuguesa e Matemática aos alunos da 3ª EM. 
 



 

 
 
 

PASTORAL ESCOLAR 
 

Realiza programas, projetos, campanhas e serviços de cunho fraterno e solidário. A partir do 5º EF são 
promovidos encontros regulares com os alunos mediante inscrição. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

CONTATOS  
Telefone: 2965-2083   

ensm@ensm.org.br  
 
 

ACOMPANHE AS NOSSAS REDES SOCIAIS 
 

www.ensm.org.br  
  
 
 

fb.com/externsm 
instagram.com/ensm_oficial 

 
Curta! 

         Horários de Atendimento 
 

• Secretaria e Tesouraria: segunda a sexta das 7h25 às 17h25 

• Recepção: segunda a sexta das 7h às 18h. Sábado: das 8h às 12h 
 
 

mailto:ensm@ensm.org.br

