
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DONA CLARA MANTELLI 

 
Nome:_________________________________________________________________RG_____________________ 
 

MATRÍCULA 
 
O CEEJA Dona Clara Mantelli é um órgão público estadual, reconhecido conforme Deliberação CEE Nº17/97. O 
Regimento atual foi aprovado conforme DOE de 27/06/2014. 
Os alunos serão avaliados por meio de atividades escritas, orais, oficinas, exercícios práticos, complementares e 
extracurriculares de cunho social, político, cultural ou científico. 
O candidato deverá comprovar, no momento da matrícula, 18 anos completos para o Ensino Fundamental ou Ensino 
Médio. 
                      
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA (original e cópia) 

 RG (não serve carteira de habilitação, pois não tem os dígitos) 

 CPF 

 3 fotos 3X4 

 Declaração de Transferência ou Histórico Escolar Original (pegar na escola onde fez a última matrícula) 

 Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração de Conclusão (para matrícula no Ensino Médio) com 
lauda (publicação do DOE) para os alunos que concluíram o EF de 1980 a 2000. 

 Certidão de Nascimento ou Casamento 

 Comprovante de Residência com CEP atualizado 
 
Observações: 

1. Para aproveitamento de estudos, o aluno deverá apresentar o Histórico Escolar Original até a última série 
concluída (este documento ficará retido na escola); 

2. 2 -Se o aluno tiver disciplinas eliminadas, deverá apresentar o atestado original (este documento ficará retido 
na escola) ENEM / ENCCEJA / TELESALA / CESU, entre outros; 

3. Declaração de Trabalho para alunos menores de 30 anos (para dispensa em Educação Física) ; ou certidão 
de nascimento do filho ( dispensa para mães) ou carta de próprio punho sendo autônomo. 

4. Laudo médico para alunos com necessidades especiais. 
 
INSTRUÇÕES AO ALUNO 
OPÇÕES OFERECIDAS PELO CEEJA PARA ELIMINAÇÃO DE DISCIPLINAS: 

1. Processo Passo a Passo: Neste processo, o aluno faz as avaliações por unidade de estudo quando se sentir 
preparado para as mesmas. 

2. Processo Modular de Disciplina : consiste em avaliações por módulo de disciplina, recomendado para alunos 
que tenham facilidade de assimilação do conteúdo, pois são avaliações para eliminar série/ano de uma única 
vez. 

3. Passe Escolar: O aluno deverá ter no mínimo 4 presenças em dias alternados vistadas pelo professor e após 
poderá requerer o passe escolar na sala de leitura (biblioteca). 

4. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO ALUNO 
 
Tomar ciência da necessidade de possuir, com relação à frequência ao curso, condições próprias, que lhe 
assegurem o comparecimento obrigatório as avaliações parciais e finais, bem como o registro de, pelo menos, um 
comparecimento por mês em cada disciplina aberta, para desenvolvimento das atividades previstas no CEEJA. 
Disponibilidade de tempo para realizar estudos, visando à obtenção de conhecimentos essenciais que lhe garantam 
alcançar resultados positivos na aprendizagem da(s) disciplina(s) que pretende cursar. 
Em atendimento ao disposto do artigo 11 da Res. SE 77/11, o aluno que não justificar sua ausência no prazo de 30 
dias imediatamente subsequentes deverá, caso pretenda retornar à continuidade dos estudos, solicitar renovação de 
matrícula no CEEJA, após o decurso de 90 dias, contados da data de seu último comparecimento em cada disciplina 
aberta. 
INFORMAÇÕES: Site DELESTE 5 - Institucional - Clara Mantelli 
Facebook: www.facebook.com/claramantellioficial 
MATRÍCULAS :  2ª FEIRAS DAS 8h ÀS 16h, NO ANFITEATRO. RECOMENDA-SE NÃO TRAZER CRIANÇAS OU 
ACOMPANHANTES POIS A FILA É ÚNICA.  ATENÇÃO NA FALTA DE ALGUMA DOCUMENTAÇÃO NÃO SERÁ 
FEITA A MATRICULA. 
 
 
Assinatura do aluno______________________________________________________________________________ 


