
 

 

 
 

 
 

 
 

EDITAL DE MATRÍCULA – ANO 2022 

 

1. MATRÍCULA: 
 

PERÍODO: 17/12/2021 a 14/01/2022 
HORÁRIOS: segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h30min 
CURSOS OFERECIDOS: Ed. Infantil (Grupo 2 ao 5), Ens. Fundamental (1º ao 9º Ano) e Ens. Médio (1ª a 3ª Série) 
 

2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA MATRÍCULA 
 

2.1.  ALUNOS DA CASA 
    - 02 fotos 3x4 (coloridas / recentes) – Grupo 3 a 3ª Série do Ensino Médio;  
    - Ficha de cadastro atualizada (no ato da matrícula); 
    - Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2022 (fornecido pela Escola no dia da matrícula); 
    - Pagamento da 1ª parcela 2022 (no ato da matrícula); 
    - Quitação de débitos anteriores para renovação da matrícula; 
    - Cópia atualizada do cartão de vacinação para alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 
 

 É necessário verificar junto à Secretaria da Escola se o(a) seu(sua) filho(a) falta documentação de anos 
anteriores. Caso falte, providencie-a para realizar a matrícula 2022. 

 

2.2.    ALUNOS NOVOS 
 

     2.2.1. Do contratante 
    - Cópia do CPF e RG do pai e da mãe ou representante legal; 
    - Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (fornecido pela Escola no dia da matrícula); 
    - Pagamento da 1ª parcela 2022 (no ato da matrícula); 
    - Declaração, em original, de quitação de débitos da escola de origem. 

 

     2.2.2. Dos alunos novos 
   - 02 fotos 3x4 (coloridas / recentes) – Educação Infantil; 
   - 03 fotos 3x4 (coloridas / recentes) – Ensino Fundamental e Médio; 
   - Cópia da certidão de nascimento do(a) aluno(a); 
   - Declaração de Escolaridade – Educação Infantil; 
   - Transferência (em original) ou Declaração Provisória fornecida pela escola de origem (1º Ano – EF a 3ª Série EM); 
   - Cópia atualizada do cartão de vacinação para alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio; 
    - Atestado médico ou Atestado com recomendações médicas, quando for o caso, para prática de Educação Física 

ou Esportes; 
   - Laudo comprobatório e relatórios de atendimento de saúde necessários ao desenvolvimento do aluno com 

necessidades especiais (quando for o caso). 
 

2.3. EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 
 

- Para efetivação da matrícula, é necessária a apresentação de toda a documentação exigida; 
- Preenchimento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2022 que será fornecido pela Escola no ato 

da matrícula, após avaliação cadastral; 
- Recibo da 1ª parcela da anuidade/2022 paga; 
 

OBS.: A Escola não se responsabilizará pelas vagas dos alunos que não se matricularem na data prevista neste     
Edital, passando assim as vagas para os alunos novos. 

 
 

3. VALOR DA ANUIDADE ESCOLAR/2022 - PARA CADA CURSO (Matrícula + 11 Parcelas Anuais) 
 

 

 

 

 

 

 INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA. 

 

 

 

 

 

 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

Av. Franklin de Albuquerque, 521, Qd. 07 - CEP: 47200-000   Remanso-Bahia 
Celular / Whatsapp: (74) 9 9818-4099 

E-mail: escola_girassol@yahoo.com.br 

www.egirassol.com.br 
 

Colocar o nome do aluno e a série 

que irá cursar no verso de cada foto. 

Colocar o nome do aluno e a série 
que irá cursar no verso de cada foto. 



ANO: 2022 

 

4. INÍCIO DO ANO LETIVO de 2022 
 

1º DIA DE AULA: 24 de janeiro de 2022. 
ENTREGA DE MATERIAIS: 20 e 21/01/2022  
HORÁRIO DA ENTREGA: 8h às 11h30min; 14h às 17h30min (trazer no horário em que seu filho irá estudar) 
 

5. UNIFORME (obrigatório desde o 1º dia de aula) 
 

Uniforme diário para todos os alunos (providenciar, pelo menos 2 (dois) uniformes para seu(sua) filho(a) a fim de 
evitar inconveniências durante o ano. E para 6º Ano a 3ª Série – EM, além do uniforme diário, também é obrigatório o 
uniforme de Ed. Física). 

 

(À venda na Malharia Esquilo – localizada na Avenida Eunápio Peltier de Queiroz) 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 5º Ano) 
 bermuda ou calça marrom com o nome da escola; 
 short-saia marrom com o nome da escola (opção para as meninas somente até o 3º Ano – EF1); 
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (preto ou branco /não será aceito sapatilha, nem tênis com rodinhas); 
 meias brancas. 
 Não é necessário uniforme de Ed. Física para essas turmas. 
 

ENSINO FUNDAMENTALII (6º ao 9º Ano) e ENSINO MÉDIO (1ª e 2ª Série) 
 calça marrom com o nome da escola; 
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (preto ou branco / não será aceito sapatilha); 
 meias brancas. 

 

3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 
 calça jeans azul (sem adereços extravagantes, rasgões, bordados, correntes, etc.); 
 blusa padronizada da turma (a definir na 1ª semana de aula); 
 tênis (preto ou branco / não será aceito sapatilha); 
 meias brancas. 

 

Uniforme de Ed. Física para as turmas do Fund. II e Médio (Obrigatório desde o 1º dia) 
Short preto (meninos), Short preto (meninas / comprimento mínimo no meio da coxa), tênis, meia e camisa 
padronizada Girassol da Ed. Física. 
 

OBS.: O uso de saia para o uniforme diário será permitido apenas para alunas evangélicas (comprimento mínimo no joelho);  
A blusa não pode deixar a barriga à mostra. 
 

 

6. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (presencial)  
 

 MATUTINO 
 

- EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) – Portão Lateral 
 

Horário de chegada: 7h20min Início da aula: 7h30min Término: 11h40min 
 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 9º Ano) – Portão Principal 
 

Horário de chegada: 7h Início da aula: 7h10min Término: 11h40min 
 

 Às terças e quintas, saídas às 12h30min (6º ao 9º Ano) 
 

- ENSINO MÉDIO (1ª a 3ª Série) – Portão Principal 
 

Horário de chegada: 7h Início da aula: 7h10min Término: 12h30min 
 

 Às terças, aulas das 14h20min às 18h 

 VESPERTINO 
  

- EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 2, 3, 4, 5) – Portão Lateral 
 

Horário de chegada: 13h20min Início da aula: 13h30min Término: 17h40min 
 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 9º Ano) – Portão Principal 
 

Horário de chegada: 13h20min Início da aula: 13h30min Término: 18h 
 

 

 Às terças e quintas, saídas às 18h50min (6º ao 9º Ano)   

Atenciosamente, 

Mônica Oliveira Costa e Silva 

Diretora 


