PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Comunicado Importante
Matrículas abertas
A Secretaria Municipal de Educação comunica aos munícipes, que as
matrículas escolares para o ano letivo de 2020, serão realizadas no
período de 09 a 13 se setembro 2019,nas Unidades Municipais de
Ensino.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Para atender o que determina a Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo, serão necessárias algumas informações sobre o
responsável legal do aluno.
 Assim, na falta de qualquer documento e/ou informação
solicitada abaixo, a matrícula NÃO SERÁ REALIZADA.
Documentos obrigatórios para todos os anos:
-

Xerox de Comprovante de residência atualizado;

-

Xerox da Certidão de nascimento do estudante;

-

Xerox do CPF do estudante;

-

Declaração de vacina do aluno (retirar no Centro de Saúde);

-

Xerox de RG e CPF do responsável legal (Não poderá ser

Carteira de Habilitação, devido à falta de algumas informações);
-

Informar o e-mail do responsável legal, caso não tenha,

favor providenciar;
-

Informar o estado civil do responsável legal;

-

Informar o grau de parentesco do responsável legal.

*As vagas para o período da tarde serão garantidas para os
alunos da área rural e as que sobrarem serão preenchidas de
acordo com a lista de espera dos interessados, que seguirá a
ordem de chegada na realização da matrícula;
* As vagas para o período da manhã serão preenchidas de
acordo com a ordem de chegada na realização da matrícula.
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Foram entregue aos alunos o informativo detalhado das
Matriculas, mas o munícipe que tiver alguma dúvida, pode se dirigir
até a Unidade Escolar ou ligar, segue abaixo os números de contatos
das Unidades Municipais de Ensino:


Creche Maria Silveira de Matos (16) 3749 1320



EMEI Emily de Oliveira Silva(16) 3749 1036



Pré Escola(16)3749 1013



Escola Municipal Farid Salomão(16)3749 1018



EMEB Jornalista Granduque José (16)3749 1017

