
COMUNICADO 

 
 

 

Para a matrícula dos alunos que conseguiram a vaga nos Centros de Educação Infantil – Fazenda da 

Esperança, os documentos necessários são os seguintes: 

 
       a) Cópia de documento oficial que contenha RG e CPF do aluno e dos responsáveis; 
       b) Cópia da Carteira de Vacinação; 
       c) Cópia do Termo de Guarda, Curatela ou Tutela, caso o aluno esteja amparado por estes instrumentos; 
       d) Cópia da Certidão de Casamento dos pais ou responsáveis ou Declaração de União estável reconhecida 
em cartório; 
      e) Cópia do cartão Bolsa Família (caso possua) e folha resumo do Benefício recebido. 
Comprovantes de Renda 

a) Cópia completa da Declaração de Imposto de Renda exercício 2022, ano calendário 2021, dos 
responsáveis pela renda familiar ou Declaração da Receita Federal comprovando a situação de isenção; 

b) Cópia de comprovante do recebimento de pensão alimentícia. 
No caso de Assalariados 

a) Cópia dos 3 últimos holerites de todos que residem na casa; 
b) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS registrada e atualizada (páginas: foto, 

qualificação civil, último contrato de trabalho e página seguinte).  
No caso de Desempregados, Trabalhador Informal e do Lar 

a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS registrada e atualizada (páginas: foto, 
qualificação civil, última baixa, página seguinte); 

b) Declaração de próprio punho de que não recebeu rendimentos nos seis últimos meses ou declaração dos 
rendimentos auferidos nos últimos 3 meses. 

No caso de Beneficiários: Aposentados e Pensionistas 
a) Cópia do extrato de pagamento do último mês emitido pela internet no endereço eletrônico 

http://www.previdencia.gov.br ou emitido pela agência do INSS ou similar.  
No caso de Empresários, Autônomos, Profissionais Liberais ou Trabalhadores Rurais 

a) Cópia dos 3 últimos holerites de pró-labore; 
Comprovantes de Bens, das Condições de Moradia e Despesas Diversas 

a) Cópia do contrato de aluguel; 
b) Cópia do contrato e do último comprovante/boleto de financiamento do imóvel; 
c) Cópia do financiamento do (s) veículo (s) do grupo familiar; 
d) Comprovantes de despesas relativas ao grupo familiar (energia, água, telefone fixo e móvel, condomínio, 

aluguel, prestações de longo prazo, empréstimos pessoais, cartão de crédito, impostos, etc).  
Comprovantes de Despesas com Saúde 

a) Em caso de pessoa com doenças crônicas/grave ou necessidades especiais no grupo familiar, 
apresentar cópia do laudo médico. 
 

Comunicamos também, para que vocês tenham tempo de se organizarem com os documentos, a 

matrícula está remarcada para os dias: 

 19 de outubro – para os nascidos entre 01/04/2020 a 31/12/2021;  

 20 de outubro – para os nascidos entre 01/04/2017 a 31/03/2022; 

 Horário: das 8h30 às 16h30.  

  

Sejam Bem Vindos às nossas escolas! 

http://www.previdencia.gov.br/

