
 

 

 

Requerimento de Matrícula 2022 

Ilmo. Sra. 

Diretor: Nelson Antônio Gabriel Weber 

Cidade: Três Passos – RS 

_________________________________________________________________________
Nome completo do(a) aluno(a) 

nascido(a) dia ______________ de _________________________ de ____________, na 

cidade de _____________________________________, por seu responsável financeiro e 

solidário abaixo qualificado, aceitando os dispositivos do Regimento Escolar e do Contrato 

Padrão de Prestação de Serviços Educacionais para o ano 2022, registrado, no Cartório de 

Ofício do Registro Civil e Especiais da Comarca de Três Passos-RS sob o nº  13145, Fls. 

062, Livro B-69, vem a Vossa Senhoria requerer MATRÍCULA para o ano letivo de 2022, 

no ano/série e nível a seguir especificados: 

EDUCAÇÃO INFANTIL   ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS   

(   ) Berçário I    (   ) 1º Ano    (   ) 6º Ano 

(   ) Berçário II    (   ) 2º Ano            (   ) 7º Ano             

(   ) Maternal I    (   ) 3º Ano   (   ) 8º Ano  

(   ) Maternal II    (   ) 4º Ano   (   ) 9º Ano    

(   ) Maternal III              (   ) 5º Ano     

(   ) Jardim     

ENSINO MÉDIO      

(   ) 1ª Série     (   ) IT. Ciências da Natureza        (    ) IT. Linguagens e Ciências Humanas 

(   ) 2ª Série     (   ) IT. Ciências da Natureza        (    ) IT. Linguagens e Ciências Humanas 

(   ) 3ª Série 

                                                                                                                    

CONTRATURNO (BERÇÁRIO AO 5º ANO): 

(     ) Frequentará    (      ) com almoço    (     ) Sem almoço 

 Nestes termos, pede deferimento. 

 

 

_____________________-RS, ____________ de _______________________ de 202___. 

 

 



 

 

Termo de Compromisso e Responsabilidade 

O (a) CONTRATANTE recebe, neste momento, usuário e senha de acesso ao Sistema do Colégio Ipiranga. De 

posse dos dados de acesso poderá, dentre outros procedimentos, acessar o referido Sistema e solicitar a 

matrícula do aluno pelo qual é responsável. 

O usuário do CONTRATANTE será válido durante todo o período em que o aluno estiver estudando nessa 

Instituição de Ensino, podendo ser utilizado, inclusive, para novas contratações. 

A senha, pessoal e intransferível, inicialmente será padrão e temporária. O CONTRATANTE se compromete a 

alterá-la no primeiro acesso, seguindo as instruções do Sistema. A partir da alteração, a senha será de 

conhecimento exclusivo do (a) CONTRATANTE, que assume total responsabilidade pelo sigilo e 

utilização da mesma, declarando, inclusive, que todo e qualquer procedimento seguido no Sistema com 

a utilização da senha presume-se que foi solicitado pessoalmente pelo CONTRATANTE. 

Por força do disposto na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, de nº 13.709/2018, que determina que todas 

as pessoas jurídicas que realizem o tratamento de dados de seus clientes estão obrigadas a pedir o 

consentimento e a informar a finalidade do referido tratamento, O CONTRATANTE declara-se ciente e autoriza 

que os seus dados e informações, bem como do aluno que representa, fornecidos neste termo, serão utilizados 

para o cumprimento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e de acordo com as disposições 

previstas naquele instrumento. 

RESPONSÁVEL FINANCEIRO: 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/____ Cidade de nascimento: _______________ Estado: __ 

CPF nº_____.______.______-____  Carteira de Identidade nº ________________________ 

Profissão: _____________________________  Estado Civil: _________________________ 

Telefone(s): ________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________  nº ____ 

Bairro: _______________________ CEP: ____________ Cidade: _____________________ 

RESPONSÁVEL FINANCEIRO SOLIDÁRIO: 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/____ Cidade de Nascimento: _______________ Estado: __ 

CPF nº_____.______.______-____  Carteira de Identidade nº ________________________ 

Profissão: _____________________________  Estado Civil: _________________________ 

Telefone(s): ________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________  nº ____ 

Bairro: _______________________ CEP: ____________ Cidade: _____________________ 

 

 

RESPONSÁVEL FINANCEIRO                      RESPONSÁVEL FINANCEIRO SOLIDÁRIO 

               Assinatura                        Assinatura 


