
Requerimento de Matricula e de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviço Educacionais para o ano 
letivo de 2023 

REQUERENTE DE MATRICULA 
Nome: 
Dt.Nascto.: 	CPF: 	 RG: 
Endereço: 	 Bairro: CEP 

idade: 	 Estado : 	 Telefone 

Endereço eletrônico: 

ALUNO(A) : 
Nome: 
RA: 	 Raça/Cor: 
Data Nasc: 	 Sexo: 
Fone: 	 Naturalidade: 
CPF do Aluno: 	RG do Aluno: / 	 Data Expedição: 
Pai: 	 Mãe: 
Certidão de Nascimento n°: 	 Folha/Livro : 
Dt. Emissão: 	 Estado do Cartório: 
Necessidades Educacionais Especiais: 

Nacionalidade: 

Curso: 	 Ano/Série: 	 Turno: 

Exclusivo para aluno(a) ingressante na 1a  Série e 2° séries do Ensino Médio: opto pelo seguinte Itinerário 
Formativo ofertado: ( ) Diversificados e Propedêuticos — Trilha de Aprendizagem 1; ( ) Diversificados e 
Propedêuticos — Trilha de Aprendizagem 2. Atenção, essa escolha somente poderá ser alterada no fim do 1° 
Semestre. Visto Responsável Legal 	  

REQUERIDA: MSMT — COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
n° 03.226,149/0022-06, com sede na Av. Dom Bosco, 605, Centro de Cuiabá/MT, instituição mantida pela MISSÃO 
SALESIANA DE MATO GROSSO, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 03.226.149/0001-81, 
com sede em Campo Grande, MS, na Rua Padre João Crippa n° 1437 CEP: 7902-390, bairro Centro. 

Eu, abaixo assinado(a), venho requerer a matricula do(a) referido(a) aluno(a) para o Ano Letivo de 2023 no 
Colégio Saleslano São Gonçalo e, na condição de REQUERENTE no Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais. 
DECLARO QUE: 

LI E ACEITO TODAS AS CLAUSULAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS, Protocolado sob o n° 	 do Livro 	5, em 	, e registrado no Cartório de 
Registros de Títulos e Documentos desta Comarca sob o n° 	, no Livro 	, em 	, o qual 
encontra-se disponivel no endereço eletrônico da REQUERIDA (www.cssg.com.br) e junto à Secretaria 
Escolar, ao qual neste ato estou aderindo e tenho-o como celebrado se for deferido o presente Requerimento 
pela direção da REQUERIDA; 

Conheço as normas do Regimento Escolar e Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino e, 
em caso de solicitação de renovação de matricula, havendo qualquer pendência financeira, nos termos do 
art.5° e § 1° do art. 6° da Lei n°. 9.870/99, a matrícula será INDEFERIDA; 

Reconheço a obrigação de apresentar à Secretaria Escolar todos os documentos necessários à 
matricula, de acordo com a legislação em vigor, sob pena de indeferimento da matrícula e cancelamento do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 

Estou ciente de que a REQUERIDA é uma Instituição Católica Apostólica Romana, onde todas as 
suas atividades educacionais são conduzidas à luz do Evangejj22Ø Jesus Cristo e do Sistema Educativo de 
Dom Bosco; 	 ir 
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Tenho ciência que, a REQUERIDA é a responsável pelo planejamento e a prestação dos ser  
educacionais de ensino, no que se refere ao cronograma de datas para as provas de aproveitamento, fi 
de carga horária, designação de professores, orientação didático-pedagógica e educacional, distriblk 
dos(as) Beneficiários(as) por turma/sala de aula, mudança do calendário escolar; 	 % 49A.o 

Tenho ciência e estou de acordo que, pelos serviços educacionais a serem prestados, pagarei 
REQUERIDA uma anuidade no valor de R$ 	 conforme previsto na Tabela de anuidade escolar 
vinculada ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, a qual deverá ser quitada em até 12 (doze) 
parcelas no valor mensal de R$ 	 

6.1. Declaro ter recebido o boleto da 12  parcela da anuidade escolar 2023 no ato da matricula; 
6.2. Opto pela seguinte data de vencimento do boleto: ( ) 5° dia útil ( )10(dez) ( )15 (quinze) ( )20 (vinte) 

Aceito o material didático adotado, sendo que o material apostilado da Educação Infantil, do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio adotados pedagogicamente são de uso obrigatório em todas as atividades 
curriculares em que são exigidos, o que desde já expressa sua anuência, devendo ser adquiridos diretamente 
pelo(a) REQUERENTE; 

7.1. Sei que, para os níveis que o material é composto de lista escolar, deverei adquiri-lo diretamente, no 
local de minha preferência, tornando-me, dessa forma, o(a) único(a) responsável por adquirir os materiais 
didáticos necessários para o desenvolvimento pedagógico do(a) beneficiário(a); 

Tenho o conhecimento de que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais tem duração do 
ano letivo de 2023 e poderá ser rescindido nas hipóteses previstas em sua Cláusula 122; 

Sei que é de minha responsabilidade ou do(a) próprio(a) ALUNO(A) BENEFICIÁRIO(A) a guarda de 
seus objetos escolares e pessoais, não cabendo à REQUERIDA a obrigação da reparação em caso de 
extravio ou furto; 

Sei que é de minha responsabilidade o ressarcimento de todo e qualquer dano causado ao 
patrimônio da REQUERIDA por ato praticado por mim ou pelo(a) ALUNO(A) BENEFICIÁRIO(A), desde que 
devidamente comprovado que o(a) mesmo(a) que praticou; 

Tenho ciência das normas previstas no Regimento Escolar do Colégio Salesiano São Gonçalo, 
relativas aos direitos e deveres do(a) ALUNO(A) BENEFICIÁRIO(A), o uso obrigatório do uniforme e das 
demais obrigações constantes da legislação aplicável à área de ensino e ainda, às normas emanadas de 
outras fontes legais, desde que regulem supletivamente a matéria, de conformidade com a Cláusula 42  do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 

Estou ciente que a REQUERIDA aplicará o disposto na Portaria n° 1.035/2018, em relação ao corte 
etário para matrícula dos alunos na Educação Infantil e no Ensino Fundamental (Anos Iniciais) conforme 
disposto nos itens 3.3 e 3.4 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 

Estou informado(a) que o uniforme é de uso obrigatório em todos os níveis de ensino, conforme 
modelo aprovado e adotado pela REQUERIDA; 

Estou ciente que se ALUNO (A) BENEFICIÁRIO (A) possuir qualquer deficiência definida nos 
termos da Lei n° 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, o(a) REQUERENTE deverá 
apresentar o Laudo Biopsicossocial ATUALIZADO realizado por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar, no ato na matricula ou quando tomar conhecimento da deficiência para que a 
REQUERIDA possa oferecer os serviços especiais necessários, conforme o disposto na Cláusula 202  
do CPSE; 

Tenho ciência que a REQUERIDA mantém um Contrato de Seguro Acidentes Pessoais em grupo 
com Seguradora de sua escolha, cujo uso por parte do(a) ALUNO(A) BENEFICIÁRIO(A) é gratuito, sendo 
que a REQUERIDA não se responsabilizará pelo ressarcimento de despesas, se o(a) REQUERENTE, por 
sua liberalidade, deixar de usar tal benefício em caso de necessidade, sendo sua vigência conforme disposto 
na Cláusula 16a do Contrato. 

Tenho ciência que a coleta de meus dados pessoais e do(a) ALUNO (A) BENEFICIÁRIO (A) pela 
REQUERIDA tem como base legal o art. 7°, incisos II, V e IX, da Lei n°13.709, de 14/08/2018, havendo 
tratamento de dados e que a REQUERIDA, como CONTROLADORA DE DADOS PESSOAIS, poderá 
compartilhar os dados informados no ato da matricula e no decorrer do ano letivo, com terceiros 
encarregados em apoiá-la na prestação de serviços educacionais, comprometendo-se ao dever de 
sigilo, proteção e confidencialidade dos dados recebidos; Visto Representante Legal 	  

Tenho ciência que NÃO estou autorizado(a) a registrar, utilizar ou publicar os dados pessoais, 
a imagem e voz de terceiros (Direção, corpo pedagógic , administrativo, paisírepresentantes legais 
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dos alunos, alunos e parceiros da REQUERIDA extraídas nas dependências e em eventos/festivida 
realizados pela REQUERIDA, SENDO O ÚNICO RESPONSÁVEL CASO PRATIQUE QUALQUER DIVULGA O; '`o 
Visto Representante Legal 	  

17.1 - Estou informado(a) de que é motivo para rescisão contratual a prática, por si ou 412, 
ALUNO (A) BENEFICIÁRIO (A), de atos e práticas, inclusive veiculação e divulgação em rri 
sociais de fotos, vídeos e outros, que exibam as dependências da unidade escolar, os empregados 
e/ou alunos, além de alunos com o uniforme em condições ou situações que contrariem o 
Regimento Escolar, que prejudiquem ou desabonem a imagem da REQUERIDA, que apresente 
conteúdo que incite a violência, consumo de drogas, com conotação pornográfica ou sexual, ou 
que por qualquer forma exponha a situações ou condições vexatórias; Visto Representante Legal 

18. 	Sei que a REQUERIDA realiza a divulgação do trabalho institucional, englobando as atividades 
educacionais, culturais e religiosas, ilustradas com imagens e sons do(a) ALUNO (A) BENEFICIÁRIO (A), por 
meio de jornais, revistas e demais meios de comunicação público ou privado, impressos ou eletrônicos, redes 
sociais, internet e outros, bem como utiliza para arquivo histórico institucional; Visto Representante Legal 

Autorizo a REQUERIDA a enviar para o meu endereço eletrônico ou número celular, via SMS, WhatsApp ou 
outros, circulares e comunicados de cunho Institucional, Administrativo e Pedagógico, a fim de tornar mais 
prática e eficiente a comunicação, sendo que tal procedimento constitui mais um canal de comunicação, não 
substituindo os demais meios já utilizados, tais como telefone, e-mails e outros, na qual a REQUERIDA 
garantirá o sigilo do endereço eletrônico e/ou número celular, sendo que o mesmo não será divulgado a 
terceiros e que somente serão enviadas informações pertinentes ao(a) ALUNO (A) BENEFICIÁRIO (A) e, em 
caso de mudança de endereço eletrônico, será necessário que eu informe a REQUERIDA, através da 
Secretaria Escolar ou Coordenação Pedagógica, para continuar a receber as informações virtuais; Visto 
Representante Legal 	  

Tenho ciência e aceito que a REQUERIDA adotará protocolos de saúde que precisam ser seguidos 
pelo(a) ALUNO (A) BENEFICIÁRIO (A) para frequentar às aulas, não podendo frequentar as instalações 
físicas do REQUERIDA se estiver com qualquer dos sintomas da Covid-19 e/ou qualquer outra doença 
infecciosa, ter entrado em contato com pessoa infectada ou com suspeita de estar infectada, nos termos 
estabelecidos nos referidos Protocolos; reconheço ser de minha inteira responsabilidade a aquisição de todos 
os equipamentos de proteção de uso individual obrigatórios para o enfrentamento de qualquer doença 
infecciosa; 

Tenho ciência que devo comunicar à REQUERIDA sobre qualquer anomalia em relação à saúde do(a) 
ALUNO(A) BENEFICIÁRIO(A) e cuidados especiais que deva ter em caso de urgência, bem como deixar expresso, 
na ficha individual do(a) ALUNO(A) BENEFICIÁRIO(A), os nomes e números de telefones dos pais e/ou 
responsáveis, bem como do médico pediatra para medidas de urgência que se fizerem necessárias; Visto 
Representante Legal 	  

Local e data de Ingresso: 

( ) Deferido 	( ) Indeferido 
REQUERENTE 

Empregado CSSG 

ciA/Crn--- 

Secretário(a) Escolar 

Pe. Her 	gildo Conceição Silva 
CP n°474.322.331-87 

Diretor Geral - Port. n° **** 
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