
Orgulhosamente  
 

 

Solicitação de Aluno Para Admissão 
 

Nome de 

candidato (A) 
 

Classe pretendida  Ano Lectivo  Semestre Lectivo  

Nome do 

irmão/ã (1) 
 

Classe pretendida  Ano Lectivo  Semestre Lectivo  

Nome do 

irmão/ã (2) 
 

Classe pretendida  Ano Lectivo  Semestre Lectivo  

Nome do 

irmão/ã (3) 
 

Classe pretendida  Ano Lectivo  Semestre Lectivo  

 

Documentos anexados (favor de marcar com √): A 1 2 3 

1. Formulário de Inscrição do Aluno e Mensalidades (a BUCA001)     

2. Cédula/ B.I./passaporte/DIRE do aluno (cópia autenticada)     

3.  B.I./passaporte/DIRE do encarregado (cópia autenticada)     

4. Uma foto tamanho passaporte recente do candidato (3cm x 4 cm)     

5. Cartão de vacina e qualquer relatório medico ou terapéutico relevante      

6. Boletim de notas recente     

7. Questionário do Encarregado (incluido em BUCA001 )     

8. Código de Conduta do Aluno (incluido em BUCA001 )     

9. Informação do Regulamento Escolar e Declaração (incluido em BUCA001 )     

10. Formulário de Inscrição do Aluno e Mensalidades (irmão/ã) (BUCA004)     

 

Documentos requeridos da escola atual (marque com √): A 1 2 3 

1. Consentimento para Liberação da Informação do Estudante (BUCA003)     

2.    Relatório de referência do professor / administrador  (BUCA002)     

SOMENTE PARA O USO DA SECRETARIA 

Data  

recebido 
 

Número da 

familia 
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Procedimento de Inscrição do Aluno e Lista de Verificação 
  Bem Vindo ao Colégio Cristão Beira Unida. Estamos felizes por você ter decidido se-inscrever. Por favor, 

preencha todas as seções do procedimento de inscrição. Fornecer informações imprecisas ou incompletas 

podem atrasar o processo ou invalidar este formulário. Como a escola só aceita 16 crianças em uma turma, 

por favor, devolva todos os documentos o mais rápido possível. 

  O recebimento deste formulário pelo Colégio Cristão Beira Unida não garante a inscrição ou admissão na 

escola. A Escola se reserva o direito de verificar todas as informações fornecidas aqui, adquirir uma referência 

de crédito e obter referências das escolas atuais ou antigas de seu filho. O processo de admissão incluirá uma 

avaliação para a colocação de seu filho e uma entrevista com o (s) pai (s), antes que um lugar possa ser 

oferecido. Se for bem sucedido, um contrato entre o colégio e os pais será então celebrado. 

______1.  FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO ALUNO E MENSALIDADES 

O formulário deve ser preenchido e assinado pelos pais/responsável e o aluno. Uma taxa de inscrição não 

reembolsável (taxa de administração e avaliação) de 5.000,00 (cinco mil) meticais  é paga na apresentação 

deste formulário. A taxa de inscrição a pagar por cada irmão/ã é de 4.000,00 (quatro mil) meticais cada. 

______2.  EXAME DE AVALIAÇÃO 
Um exame será agendado após o recebimento do pedido. A taxa de exame por estudante está incluída na 

taxa de inscrição. Cada candidato é obrigado a fazer um exame de admissão. 

______3.  LEITURA OBRIGATÓRIA 

Os pais / responsáveis devem ler o seguinte: 
 □ os Princípios Fundamentais e o Estatuto do Beira Unida (ambos incluídos no BUCA001), e   
 □ o Manual do Pai/Aluno (Uma cópia emprestada será disponibilizada no exame de admissão). 
É altamente recomendado que os pais/responsáveis leiam o seguinte: 
 □ Pelo Amor das Crianças, por Susan Schaeffer Macaulay ou Charlotte Mason Revisado por J King. 

______4. ENTREVISTAS 
Após a entrega do formulário de inscrição e taxa, uma entrevista pessoal com o diretor da escola e / ou 

membros do conselho escolar será organizada. 

______5. REGISTROS ACADÊMICOS E RELATÓRIO DE REFERÊNCIA 
Os dois formulários a seguir, incluídos nesta Inscrição do Aluno, devem ser preenchidos, assinados e 
enviados por você para a escola atual do seu filho: 

 1) Consentimento para Liberação de Informações do Estudante (BUCA003) - usado para todos os candidatos 
e,  
2) Relatório de referência do professor / administrador (BUCA002) - somente para candidatos na 5ª série ou 
superior. 

http://www.amblesideocala.com/Ambleside_School_of_Ocala/Resources.html


Um orgulhoso membro de 

2 
 

 

Princípios Fundamentais de Colégio Cristão Beira Unida 

Missão 
  Ser parceiros com a igreja na promoção de uma educação excepcional de qualidade internacional, onde cada 
criança é discipulada, cultivada e capacitada para uma vida plena, criativa e rica no relacionamento com Cristo 
e com o próximo.  
  O Colégio Cristão Beira Unida tem como objetivo fornecer o que Charlotte Mason chamou de “educação 
viva”, onde cada criança é guiada e capacitada a criar uma vida plena e livre, uma vida rica em relacionamento 
com Deus, si mesmo, outros, idéias e toda a criação. Assim, nosso objetivo maior é o tipo de aluno que cada 
criança está se tornando, não o domínio de dados ou técnicas particulares, pois estamos confiantes de que o 
aluno que domina a “arte de aprender” alcançará todo o seu potencial para dominar e aprender dados e 
técnicas. O estudante que domina a arte de se relacionar bem com Deus, consigo, com os outros, com as ideias 
e com a criação, alcançará a plenitude da vida para a qual ela foi criada. Nossa missão é cumprida através de 
uma aplicação consistente de nossas convicções fundamentais aplicadas à educação. 

Nossa Fé 
Começamos com a convicção de que a plenitude do plano de Deus para a humanidade é revelada na pessoa 
de Jesus Cristo. Ele é tanto o exemplo quanto a fonte de uma vida plena e livre. Os mandamentos de amar a 
Deus e de amar uns aos outros são fundamentais para a realização de uma vida totalmente humana. Esta 
convicção é expressa no Estatuto do Colégio Cristão Beira Unida. 

Convicções Fundamentais  

1. Uma Atmosfera Não Competitiva e Estimulante 
Em uma atmosfera de sinceridade e verdade, os alunos são livres para aprender pelo prazer de aprender. Os 
alunos não competem com seus pares por classificação, notas ou prêmios. A aprendizagem é o foco, não 
superando um colega de classe. A vida real é colocada diante dos alunos para estudar e discutir. Os alunos são 
estimulados a observar, explorar e entender. 

2. A Disciplina do Hábito    
Na Beira Unida, consideramos o processo de trabalho do aluno tão importante quanto o produto final. Em vez 
de desenvolver pessoas capazes de estudar bem no próximo exame, estamos interessados em ajudar os alunos 
a desenvolver uma vida de estudo. Fazemos as perguntas: Ela participou? Ela fez um esforço?  Ela fez um 
trabalho completo? Acreditamos que a escola não é apenas uma instituição para passar, mas sim um lugar 
para desenvolver hábitos que servirão às crianças pelo resto de suas vidas. 

3. A Educação como Vital, Dinâmica, e Viva 
A aprendizagem verdadeira ocorre quando o aluno se pergunta, pergunta por que e como. E isso precisa 
acontecer em uma atmosfera que estimula o pensamento, em uma atmosfera rica em idéias. Nosso objetivo 
é colocar os melhores livros antes de nossos alunos, livros ricos em conteúdo e idéias, colocando-os em relação 
com os melhores autores. Através do uso de “livros vivos” os estudantes interagem com cientistas, 
matemáticos, filósofos, historiadores, artistas, poetas e exploradores. 

4. A Dignidade e o Potencial Infinita de Cada Criança 
Como as crianças nascem à imagem de Deus, elas nascem com grande potencial para uma vida frutífera e 
plena de interesses e relacionamentos. No Colégio Cristão Beira Unida, as crianças não são identificadas ou 
limitadas pelos seus pontos fortes ou fracos. Todas as crianças participam de um currículo amplo e rigoroso - 
todas as crianças calculam, resolvem, participam, exploram, ponderam, recitam, pintam e cantam. A 



Um orgulhoso membro de 

3 
 

 

expectativa que prevalece dentro da escola é que todos os alunos aprendam e cresçam ao máximo como 
pessoas e alcancem sua vasta herança. 

5. A Prioridade da Vida Relacional 
As crianças vivem em relação com Deus, consigo mesmas, com outras pessoas, com a criação e com o mundo 
das idéias. Essas relações são cultivadas no processo educacional por meio de um currículo amplo e desafiador 
e também de um equipe de professores que busca se relacionar com os alunos, pais e uns com os outros, de 
acordo com os princípios de Jesus Cristo. 

6. A Importância do Prazer e da Luta 
As crianças vão deliciar-se naturalmente na festa das grandes idéias colocadas diante delas. Eles os saborearão 
e crescerão na capacidade de desfrutar e celebrar suas relações com pessoas, idéias e a criação. Mas eles 
também às vezes vão ter dificuldades e lutas . Consideramos a luta ser tão essencial para o processo de 
aprendizagem quanto o prazer. As crianças devem aprender a trabalhar com problemas ainda não entendidos, 
a permanecer na tarefa quando estão incertas sobre o resultado, a lutar até a conclusão quando a mente e a 
mão estão cansadas, e a experimentar as recompensas e as conseqüências negativas de suas ações. Não 
haverá crescimento de caráter sem nenhuma luta. Os inimigos principais do deleite e a luta são 
entretenimento e indulgência. Na sala de aula, o entretenimento e a indulgência encorajam a passividade. 
Para crescer, um aluno deve se empenhar ativamente no trabalho de aprender. Assim, os professores da Beira 
Unida, embora sendo criativos em suas apresentações, não fazem esforço para entreter seus alunos. Os 
professores da Beira Unida, apesar de serem amorosos, não serão indulgentes. 

Estatuto de Colégio Cristão Beira Unida 
1} Acreditamos e proclamamos tanto o mistério que é Deus, a quem conhecemos em parte e em parte não 
conhecemos, quanto a necessidade humana de o adorar. 
2} Cremos e proclamamos a pessoa e a deidade de Jesus Cristo que revela a natureza de Deus e o significado 
e propósito da vida, e que nos chama a segui-lo através da morte da cruz para o lugar da ressurreição. 
3} Confiamos no Espírito Santo, que revela a liberdade, a beleza, a verdade, o amor e a alegria contra o desvario 
da natureza humana. 
4} Estamos comprometidos em usar a Bíblia de uma forma que leve em conta toda a verdade e a relacione 
com as experiências reais, boas e más, que as pessoas têm da vida. 
5} Estamos comprometidos em explorar o significado do Reino de Deus e em fazer conexões entre o que 
professamos e o modo como vivemos e trabalhamos. 
6} Reconhecemos o poder destrutivo do pecado, e acolhemos com gratidão o perdão que Deus oferece através 
de Jesus Cristo para aqueles que estão preparados para se voltarem para a verdade. 
7} Estamos comprometidos em levar a sério todas as pessoas no seu ponto particular de compreensão, 
enquanto ao mesmo tempo compartilhamos com elas quaisquer percepções que possam ter sido obtidas pelo 
nosso relacionamento com Deus. 
8} Estamos comprometidos em identificar e afirmar o que é bom e identificar e se opor ao que é mau; também 
queremos viver da melhor maneira possível na confusão do meio.  

Initial: 
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Solicitação de Aluno Para Admissão 
Preencha este formulário para o ÚNICO ou o FILHO MAIS VELHO  na família. 
 

Informação do Aluno (Requerente) 

Nome (Completo):______________________________ Apelido:   __________________________________ 

Nome preferido: _______________________________ Gênero:    __________________________________ 

Lugar de nascimento:____________________________ Data de nascimento:__________________________ 

BI/Passaporte/DIRE no: _________________________ Nacionalidade: ______________________________ 

Língua materna:________________________________  Outros idiomas:  _____________________________ 

Endereço da casa:  _________________________________________________________________________ 

Aluno mora com (por favor circule): Ambos os pais OU Mãe OU Pai OU Outro: _________________________ 

Informação familiar 

Pai ou Encarregado Legal 

Nome: ______________________________________ Apelido: ___________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________________________ 

email: ___________________________________________________________________________________ 

BI/passaporte: ________________________________ Celular: ____________________________________ 

Ocupação: ___________________________________ Telefone (trabalho):__________________________ 

Companhia: __________________________________ Endereço (trabalho): _________________________ 

Religião, fé ou crença: ________________________ Estado civil: ________________________________ 

Mãe ou Encarregado Legal 

Nome: ______________________________________ Apelido: ___________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________________________ 

correio electronico: ________________________________________________________________________ 

BI/passaporte: ________________________________ Celular: ____________________________________ 

Ocupação: ___________________________________ Telefone (trabalho):__________________________ 

Companhia: __________________________________ Endereço (trabalho): _________________________ 

Religião, fé ou crença: __________________________ Estado civil: ________________________________ 

Pessoa de contato ALÉM DE Pai / Mãe / Encarregado (EM CASO DE EMERGÊNCIA) 

(1) Nome: ___________________________________ Apelido: ___________________________________ 

Relação com o aluno: __________________________ Celular: ____________________________________ 

(2) Nome: ___________________________________ Apelido: ___________________________________ 

Relação com o aluno: __________________________ Celular: ____________________________________ 

BUCA001 
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Irmão (s) do candidato- Liste irmãos além do candidato 

Lugar (ordem) do candidato na família: ____________ de ___________   (exemplo: 

1o de 4 filhos) 

Nome do irmão Idade Classe Escola Atual 

    

    

    

Informação Académica 

Escola Atual 

Nome da escola atual: ______________________________________________________________________ 

Cidade: ______________________________________ País: ______________________________________ 

telefone da escola: _____________________________ Data de frequência: __________________________ 

Classe atual: __________________________________ Última classe concluida: ______________________ 

Classes repetidas (se aplicável): ___________________  

Escolas frequentadas antes da escola atual 

Nome da escola, cidade e país 

 

 

Datas de frequência Classes 

Nome da escola, cidade e país 

 

 

Datas de frequência Classes 

Outra informação do candidato 

1. Histórico médico: Por favor, indique os aspectos que a escola deve estar ciente, por exemplo: 
diabetes, alergias, epilepsia, autismo, sangramento anormal, restrições alimentares, etc. 
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2. O candidato já foi: (Forneça uma explicação em uma folha de papel separada para qualquer uma 
das primeiras quatro caixas verificadas.) 
     □ mandado da escola para casa por mau comportamento? Quantas vezes?______ 
     □ suspenso por __ dia(s) escolar(es) completo(s) por mau comportamento? Quantas vezes? ___ 
     □ expulso de uma escola por mau comportamento? Quantas vezes?______ 
     □ foi colocado em alguma forma de estágio acadêmico? 
     □ nenhuma das anteriores 
 

3. Descreva os pontos fortes acadêmicos do candidato. Ou seja, hábitos pessoais que facilitam a 
aprendizagem, os pontos fortes de uma área temática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Descreva quaisquer circunstâncias específicas que devem ser levadas em consideração ao revisar 
o histórico escolar do candidato. Ou seja, dificuldades de leitura, dificuldades de aprendizagem, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Descreva quaisquer limitações físicas que não permitam que o candidato participe plenamente de 
qualquer programa académico ou atlético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Um orgulhoso membro de 

7 
 

 

 

Questionario para os Pais 
Pais/Encarregados de educação respondam UM questionário de forma completa e cuidadosa. 
 

1. Como soube do Colégio Cristão Beira  Unida?  

□ Internet                            □ Propaganda                           □ Facebook  

□ Amigo/Parente: ____________________________    □ Igreja: ____________________________ 

□ Escola: ___________________________________     □ Outros:___________________________ 

 

2. Por que está considerando o Colégio Cristão Beira Unida para o seu filho ou sua filha? 
 
 
 
 
 
 

3. Quais são as suas expectativas em relação ao Colégio Cristão Beira Unida? 
 
 
 
 
 
 
 

4. O que você entende sobre o estatuto e os princípios fundamentais do Colégio Cristão Beira Unida? 
 
 
 
 
 
 
 

5. Existem circunstâncias familiares que possam afectar o desempenho, das quais devamos estar 
cientes? Se sim, por favor explique. 
 
 
 
 
 
 
 

6. O Colégio Cristão Beira Unida não tolera o uso ou posse de drogas (incluindo álcool, maconha, 
parafernália) e expulsará o estudante por violação desta apólice. Você apoia esta apólice? 
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7. Como você se vê contribuindo para a vida da escola, se o seu filho ou filha for admitido(a)? 
Pai: 
 
Mãe: 
 
 

8. Trabalhos acadêmicos a serem feitos na escola e/ou em casa não são designados 
indiscriminadamente, sendo assim o Colégio Cristão Beira Unida não tolera irresponsabilidades 
em trabalhos na sala de aulas ou de preparação para a aula. Caso o aluno venha para a aula 
despreparado, ou abuse do tempo de actividades em aula, será mandado de volta para casa. Você 
apoia esta apólice? 
 
 

9. Se o seu filho/ filha não tiver habilidades ou Conhecimento, você apoiará seu crescimento, 
chamando-os à responsabilidade de providenciar a orientação necessária, lições extras, ou 
qualquer reforço adicional, conforme o necessário? 

 

Código de Conduta dos Alunos – A maneira que queremos ser 
Os nossos professores esperam que:  

● sejamos gentis, atenciosos, prestativos e simpáticos com todos   

● digamos olá à todos, educadamente  

● andemos, não corramos em corredores e deixemos os adultos passarem 

● ofereçamos o nosso melhor em tudo que fizermos, incluindo os nossos trabalhos de casa 

● obedeçamos as regras em tudo que estivermos fazendo, vestindo ou jogando  

● nos responsabilizemos quando fizermos algo de ruim ou quando cometermos um erro 

● encorajemos os outros a fazer o que é certo 
● usemos palavras construtivas para com os outros e mostremos que os amamos e que amamos a 

Deus 
● falemos respeitosamente sobre crenças religiosas, culturas, opiniões e escolhas diferentes  

              das nossas 
 
Não estamos autorizados a:  

● perder qualquer aula ou desportos sem permissão 

● ignorar ou desobedecer os nossos pais, professores ou outros membros do Pessoal 

● bagunçar ou quebrar coisas de propósito ou por descuido 

● emprestar, usar ou pegar coisas que não nos pertencem sem pedir 

● mentir, enganar, fazer “batota”, ou deixar pessoas passarem por coisas que não são verdadeiras 

● usar palavrões ou usar sinais de grosseria 

● excluir algumas pessoas falando um idioma que elas não entendem 

● jogar jogos ou brincadeiras bruscas que cheguem a magoar os outros 

● provocar ou intimidar qualquer pessoa, machucando-a (batendo, beliscando, puxando o cabelo ou 

chutando), ou chamar de um nome indelicado, ou zombar das pessoas 

● entrar em áreas “fora de limites/ restritas” a menos que estejamos com um professor 

● manter um celular conosco durante o dia na escola  
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● trazer quaisquer brinquedos ou fotografias ou livros feios, maléficos, rudes e violentos para a 

escola 

● trazer cigarros, álcool, drogas, fogos de artifício, objectos perigosos ou armas para a escola 

Informações sobre a Apólice e Declaração  
  A aceitação de qualquer criança no Colégio Cristão Beira Unida é uma decisão dos professores e 

administradores do Colégio. A aceitação é baseada na compatibilidade da escola, dos pais e da criança. O 

Colégio Cristão Beira Unida se reserva o direito de determinar a colocação da classe adequada. 

  Os pais ou responsáveis devem fornecer informações precisas e completas sobre os problemas de 

aprendizado especiais do aluno, a estabilidade emocional ou as limitações físicas, durante o processo de 

inscrição. Com informações tão precisas, nossa equipe pode avaliar cuidadosamente, com oração, a eficácia 

com que podemos atender às necessidades de cada aluno. Atualmente não temos um programa dedicado 

às necessidades de alunos com incapacidade de aprendizagem ou deficientes físicos. No entanto, um aluno 

com esses tipos de necessidades não é automaticamente negado a admissão. 

 

Apólice de Não Discriminação  

  O Colégio Cristão Beira Unida admite estudantes de qualquer raça, cor, origem nacional e étnica a todos 

os direitos, privilégios, programas e actividades geralmente concedidos ou disponibilizados aos alunos na 

escola, e não discrimina na administração de suas apólices educacionais, apólices de admissão, programas 

de bolsas de estudo e ajuda financeira, e programas esportivos e outros administrados pela escola. 

  Ao candidatar-me ao Colégio Cristão Beira Unida para a educação do (s) meu (s) filho (s), confirmo que 

compreendo e aceito o seguinte: 

Responsabilidades da Escola: 

● Como uma empresa sem fins lucrativos, a escola existe para alcançar um objeto de benefício 

público, e sua renda e propriedade não podem ser distribuídas a seus membros ou diretores. 

Todos os bens e rendimentos da Escola são, portanto, usados para avançar seus objetivos. 

● Como instituição de ensino privado, a Escola tem o direito de transmitir suas convicções religiosas 

a seus alunos e pode se recusar a promover, ensinar ou praticar qualquer convicção religiosa ou 

outra que não a sua. Como a Escola foi estabelecida para ser uma escola cristã, baseada nos 

ensinamentos da Bíblia, ela fornece educação informada por uma cosmovisão bíblica e cristã. Sua 

filosofia de educação afeta todas as suas actividades, incluindo currículo, metodologia, apólices, 

relacionamentos, missão e visão. 

● A Escola segue o currículo da Ambleside Schools International, adaptado quando apropriado ou 

necessário ao âmbito e sequência do Departamento de Educação de Moçambique. 

● Nas instalações da escola, o diretor ou seu representante designado atua in loco parentis “no 

lugar de um parente” (incluindo o consentimento para o tratamento médico). Em uma 

emergência, a natureza exata desta frase ficará a critério do Diretor ou de seu Representante, que 

consultará os pais sempre que possível. 

● A Escola tem Regras da Escola, incluindo regulamentos, apólices e códigos de conduta, para 

governar a relação entre a Escola e seus funcionários, pais e alunos. A escola é responsável por 

garantir que as regras da escola sejam aplicadas de maneira justa. Ao exercer essa 
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responsabilidade, a Escola pode realizar uma ação disciplinar, cuja ação pode se estender à 

suspensão e expulsão. 

● A Escola se reserva ao direito de verificar todas as informações aqui fornecidas e obter um perfil 

de crédito e histórico de pagamento dos candidatos.  

 

Responsabilidades dos Pais e/ou Responsáveis:   

● Para aceitar uma oferta de um lugar para uma criança, os pais devem assinar um contrato formal 

com a escola e pagar o depósito de matrícula e taxas escolares.  

● Espera-se que os pais se informem sobre os princípios, apólices, regras, códigos de conduta e 

outras expectativas da Escola, de modo a manter uma relação de cooperação e apoio com a 

Escola.  

● Os pais não podem impedir que as crianças participem do currículo educacional da escola, 

incluindo programas extra-murais (fora do recinto da escola), eventos desportivos e culturais, 

serviços comunitários e actividades religiosas.  

● Se houver quaisquer alterações nas circunstâncias de uma família que possam afetar o bem-estar 

físico, emocional ou psicológico de uma criança enquanto estiver na escola, os pais devem 

informar a escola antecipadamente.  

● Os pais são responsáveis pela frequência pontual e regular dos filhos.  

● Os pais devem enviar seus filhos com o uniforme escolar adequado em bom estado de limpeza. 

● Os pais irão garantir que os pertences pessoais estão marcados com o nome do seu filho. 

● Os pais fornecerão almoço para seus filhos de acordo com a apólice da escola.  

● Pelo menos um dos pais deve participar de reuniões e entrevistas com pais e professores. 

● Os pais são encorajados a apoiar todos os eventos da escola. 

● Os pais não podem desistir de suas responsabilidades, mesmo que recebam assistência de outras 

partes. Se o apoio financeiro ou de outro tipo for retirado, para que eles sejam incapazes de 

satisfazer as expectativas descritas acima, eles devem garantir apoio em outro lugar, ou retirar 

seus filhos da Escola. 

Eu reconheço que as informações que forneci neste Formulário de Solicitação são precisas e completas. 

Entendo que, ao fornecer informações imprecisas, posso desqualificar meu filho para aceitação. Eu 

entendo que se uma vaga for dada ao meu filho, eu entrarei em um contrato com a escola. 

 

Nome Completo do Pai/Responsável (letras maiúsculas) _________________________________________ 

  

Assinatura:  __________________________________________   Data: ____________________________ 

 

Nome Completo da Mãe (letras maiúsculas) __________________________________________________ 

  

Assinatura:  _____________________________________Data:___________________________________  
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