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UM POUCO SOBRE NOSSA HISTÓRIA...
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Visão:
Ser uma Instituição educacional conceituada, com
profissionais qualificados, oferecendo um ensino de
excelência, sendo reconhecida em sua função social.

Missão:
Construir o conhecimento através do lúdico,
enfatizando o levantamento de hipóteses, valorizando
os conhecimentos prévios de cada criança, formando
assim cidadãos conscientes e reflexivos, atuantes na
sociedade.

Valores:
Integrar valores, como cooperativismo, solidariedade,
respeito às diversidades e responsabilidade,
imprescindíveis à formação do cidadão crítico e
atuante numa sociedade globalizada em busca da
cultura da paz.

Um pouco sobre
nossa história...
A Escola Pirlilim foi fundada em 1985
pela professora Marineide (atual
mantenedora). Inicialmente, chamava-se Escola Pirlimpimpim e funcionava na Travessa Antônio Bulcão, nº
09 – Brotas. Quem muito estimulou a
criação da Escola foi o marido da professora, Sr. Bonfim.
Em 1987, por ter crescido muito, mudou-se para a rua Desembargador
Antônio Bulcão, nº 19, Brotas e passou
a se chamar Escola Pirlilim. Atualmente, está localizada à Rua Amir Macêdo, nº 38 e 40/ Brotas. E, graças à
confiança das famílias dos alunos, aos
parceiros e à equipe de profissionais
que possuímos, os nossos alunos podem desfrutar, além de uma educação
de 1ª qualidade, de um espaço físico
seguro e agradável.

gica. É um documento que configura
a identidade da escola, com medidas
que definem pressupostos, finalidades educativas e diretrizes gerais da
proposta pedagógica da instituição.
Há quase 40 anos, a Pirlilim se constitui em um espaço de interação que
propicia situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens sempre
orientadas de forma integrada e buscando contribuir com o desenvolvimento das capacidades infantis de
relação interpessoal. Priorizamos valores fundamentais, como o respeito e
a confiança, viabilizando conhecimentos mais amplos da realidade social e
cultural.

Para a diretora geral e mantenedora, a
qualidade de ensino é a principal prioridade da Escola e, embora os avanços
tecnológicos sejam introduzidos na
prática pedagógica, a formação humanitária dos alunos sempre foi e será
a meta educacional da Escola Pirlilim.

Nossa proposta é transformadora,
pois a nossa tarefa, no âmbito da comunidade escolar, objetiva a personalização do homem, favorecendo a
integração deste no contexto sociocultural, para capacitá-lo a viver a fraternidade, a construir uma sociedade
mais humana e justa, na qual ele seja
o sujeito do próprio desenvolvimento
a serviço de sua transformação.

O nosso Projeto Político Pedagógico é
construído a partir de pesquisas, concepções e reflexões da equipe pedagó-

Será um prazer tê-los conosco.
Vamos juntos vivenciar e compartilhar inúmeras experiências?

O que oferecemos

EDUCAÇÃO
INFANTIL
ESCOLA PIRLILIM

(a partir de 01 ano)

ENSINO
FUNDAMENTAL
ATÉ O 5º ANO

A PARTIR DE 09 MESES

INGLÊS

TEATRO

(SOCIALIZAÇÃO E ARTE)
(G6 ao G10)

Opcionais:

MÚSICA

CAPOEIRA

COLÔNIA DE FÉRIAS
TURNO COMPLEMENTAR
NATAÇÃO
TEATRO
KARATÊ (CONEXÃO KARATÊ)
FUTEBOL
BALLET (NÚCLEO EBATECA)

FAIXA ETÁRIA DO BABY SPACE:
COLINHO
Bebês de 09 meses a 1 ano.
PRIMEIROS PASSOS
1 ano (andando) a 2 anos e 11 meses.

ESC OLA PIRLILIM

HORÁRIOS E TURNOS:
*Acompanhamento pedagógico
com professora e auxiliar, dentre
outros profissionais (cozinha,
esportes, pedagógico, etc.).
Matutino
Das 7:30 às 11:30
*Sem refeições e sem banho.
Vespertino
Das 13:30 às 17:30
*Sem refeições e sem banho.
Flexíveis (a família faz a opção e
define o horário no ato da matrícula):

Períodos de 4h
*Sem refeição e sem banho.
Períodos de 6h
*Uma refeição e 1 banho.
Período de 10h
*3 refeições e banho.
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
Musicalização (com professor de
Música)
Recreação Educativa (com
profissional de Ed. Física ou
fisioterapeuta)
Atividades pedagógicas (artes/
movimento/ psicomotricidade...)
OPCIONAIS
Natação (a partir de 9 meses)
Ballet (a partir de 2 anos) Tabela
núcleo Ebateca

A segurança e educação do
seu filho em boas mãos!
O cuidado, dedicação e atenção com as crianças sempre foram características
marcantes da Escola Pirlilim. Por este motivo, através de uma visão inovadora
e atual, estamos cuidadosamente preparando um ambiente muito especial
para receber crianças a partir de 09 meses de idade.
Essa proposta visa trabalhar o lado lúdico, sobretudo nas atividades sensório
motoras, privilegiar um ambiente afetivo, promover experiências com o meio,
possibilitando que as crianças expressem livremente suas emoções e tenham
contato com diversos espaços de atividades.

Apesar das crianças não frequentarem salas de aula (como alunos), contarão com o apoio pedagógico de profissionais competentes e qualificados
presentes em nosso quadro de funcionários e com um espaço preparado
especialmente para elas. Aqui, você pode contar com ambientes planejados, amplos e confortáveis para que o seu filho se desenvolva com segurança. Além do Baby Space, contamos com uma ampla área que contempla parques, biblioteca, quadra de esportes, áreas descobertas para banho
de sol, refeitório, piscina, dentre outros, onde a interação e os estímulos
estarão sempre presentes, favorecendo o desenvolvimento infantil.

Conhecendo a
Educação Infantil
Alinhada à nova
concepção de
Educação Infantil
trazida pela
BNCC, que coloca
o pensar e o agir
da criança como
centro do processo
educativo, nossa
metodologia
propõe um
trabalho
organizado e
desenvolvido a
partir de Campos
de Experiência.

Neste segmento, é desenvolvido o biológico, além de grandes habilidades cognitivas e afetivas. Nossas atividades promovem a
socialização, o lúdico, o ético, a cidadania e os laços afetivos, propiciando resultados efetivos para toda a vida.
Possuímos um ambiente favorável e encorajador onde a criança
levanta hipóteses, pesquisa e pode avançar seu conhecimento em
relação não só ao próprio corpo, como também ao ambiente e até
ao patrimônio cultural e científico que as cerca.
Alinhada à nova concepção de Educação Infantil trazida pela BNCC,
que coloca o pensar e o agir da criança como centro do processo
educativo, nossa metodologia propõe um trabalho organizado e
desenvolvido a partir de Campos de Experiência.
Adotamos como ponto de partida a linha teórica sociointeracionista, cujo princípio básico é a construção social do conhecimento.
Aproveitamos a compreensão em potencial que a criança já traz e
a transformamos em cognição concreta.
Apoiados pela Base Nacional Comum Curricular, que expressa o
compromisso com a promoção de uma educação integral voltada
ao acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno de todos os estudantes, com respeito às diferenças e enfrentamento à
discriminação e ao preconceito, incentivamos a aprendizagem colaborativa através do APRENDER BRINCANDO.
www.escolapirlilim.com.br
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Conhecendo o
Ensino Fundamental
Adotamos como ponto de partida a linha teórica sociointeracionista, cujo princípio básico é a construção social do conhecimento. Aproveitamos a compreensão em potencial que a
criança já traz e o transformamos em cognição concreta.

Buscamos fomentar mais do que
aprender a ler e escrever; estimulamos a
desenvolver um elo com o conhecimento e
o desejo pelo aprendizado, para que com
esse vínculo formado, a criança passe a
ter prazer em buscar novas informações.

Entendemos que todas as etapas da vida escolar de uma criança são importantes e, portanto, a cada uma cabe o seu devido
cuidado e atenção. Com quase 40 anos de tradição em nossa
comunidade escolar, atendemos nesse segmento a faixa etária
de 6 a 10 anos, contando com profissionais bem preparados,
aulas dinâmicas e lúdicas, um ambiente favorável e encorajador,
totalmente em sintonia com esta fase do desenvolvimento.
Buscamos fomentar mais do que aprender a ler e escrever;
estimulamos a desenvolver um elo com o conhecimento e o
desejo pelo aprendizado, para que, com esse vínculo formado, a
criança passe a ter prazer em buscar novas informações.
Centramos em uma proposta de transformação interna, de
valorização da liberdade de escolha e da criatividade e, com
a utilização de tecnologias como um dos principais recursos
pedagógicos, proporcionamos aprendizagem de forma mais interativa, possibilitando a troca de experiências entre os alunos,
promovendo maior autossuficiência, aumentando a flexibilidade para a busca de informações, além de inúmeras outras
conquistas e crescimento.
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Turno
Complementar
(Clubinho)
O nosso turno complementar não funciona como creche. Seguimos o calendário escolar, porém funcionamos nos meses de junho
e dezembro (interrompemos as atividades na semana do São João
e Natal/ Réveillon).
Temos a opção de 5x / 2x/ ou 3x semana
2ª a 6ª feira
2ª e 4ª feira
3ª e 5ª feira
2ª, 4ª e 6ª feira
ou 3ª, 5ª e 6ª feira;
Esporte: natação (a partir de 1 ano) ou karatê (a partir de 3 anos);
Ed. Física (recreação);
Acompanhamento das atividades escolares
(orientação nas atividades de casa);
3 refeições:
Antes da matrícula (alunos novos no clubinho), é necessária a entrevista para o Turno Integral (agendar previamente na recepção).
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Colônia de Férias
O período equivalente aos meses das férias escolares
significa folga para as crianças, mas, nem sempre, para os
pais. Portanto, com o objetivo de proporcionar uma diversão
sadia e que, ao mesmo tempo ajude no desenvolvimento
infantil, oferecemos uma colônia de férias, que une um
espaço seguro, aconchegante e acolhedor à diversão e
aprendizagem.

Futebol
A modalidade esportiva acontece após o horário
de aula regular, para alunos a partir de 3 anos de
idade. Nossos professores, capacitados, promovem
uma prática de maneira equilibrada, respeitando as
capacidades e habilidades motoras de cada criança.

karatê
Nossas aulas são ministradas
pelo renomado professor Clécio
Marback do Conexão Karatê
Clube que é filiado à FBK Federação Baiana de Karatê e
CBK - Confederação Brasileira
de Karatê, que por sua vez
está vinculado ao COI - Comitê
Olímpico Internacional e ao COB
– Comitê Olímpico Brasileiro, e
reconhecido pelo MEC.
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Ballet
A dança é a arte do movimento. A sua
prática melhora a desenvoltura, a evolução
e domínio do corpo, incentiva o trabalho
coletivo e a autoestima, uma ótima aliada
para a saúde e o bem-estar!
A Ebateca é a primeira escola de Balllet
Clássico do Norte/Nordeste do Brasil. Ao
longo da sua trajetória, tornou-se uma
referência em dança na Bahia, um celeiro

Natação
de novos artistas e bailarinos. Em 2017,
firmamos uma parceria com esta renomada
escola de Ballet e fomos privilegiados com
um núcleo na Pirlilim. Com isso, oferecemos
um ensino de qualidade, respaldado no
método da Royal Academy of Dance,
montando um curso letivo com um mix de
conteúdo por idade, organizando a faixa
etária de crianças entre 02 e 07 anos (que
nunca fizeram ballet).

A Natação aqui na Pirlilim é algo prazeroso e seguro.
Ela contribui de diversas maneiras, para o desenvolvimento
físico e cognitivo da criança, trabalhando ainda seus
aspectos emocionais e sociais. Outro benefício desta
prática é que ela melhora o desenvolvimento neuromotor e
aprimora a sociabilidade e a autoconfiança.
Com profissionais qualificados, oferecemos a prática da
Natação para bebês e crianças até 10 anos de idade, no
horário oposto ao de aula regular.
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Teatro
É uma maneira lúdica de estimular
o conhecimento, a criatividade e
a responsabilidade. Ele permite
que as crianças desenvolvam sua
consciência individual e social, além
da capacidade de comunicação.
Quando aplicado à educação, ele possui o papel de
mobilização de todas as capacidades criadoras e o
aprimoramento da relação vital do indivíduo com o
mundo. Assim, o aluno é capaz de aplicar e integrar
o conhecimento adquirido nas demais disciplinas,
mas principalmente na vida.

Por isso e muito mais,
FAÇA TEATRO!
** As matrículas dos cursos extras (Ballet / karatê/
Natação/ Futebol/Teatro) são realizadas no período
da confirmação de matrícula (no mês de dezembro).

Metodologias
Ativas
Através do sóciointeracionismo, promovemos uma
aprendizagem baseada em Projetos Pedagógicos, incentivando os aprendizes a criarem experiências mais
envolventes e duradouras. Isso gera impactos positivos,
levando-os a desenvolverem habilidades úteis e necessárias à vida, como: autonomia, proatividade e curiosidade para a resolução de problemas, fomentando a
comunicação interpessoal e o trabalho em equipe, algo
importantíssimo nos dias atuais. Aqui, na Escola Pirlilim, a criança é chamada a participar por meio de ações
e vivências reais.
MATERIAIS PEDAGÓGICOS
O nosso Projeto Político Pedagógico e materiais didáticos estão em conformidade com as exigências educacionais para o século XXI. Com um ensino de qualidade,
permitimos que nossos alunos se expressem de maneira adequada, tenham iniciativa social, sejam assertivos
e autoconfiantes.
Tudo isso favorece a formação e o desenvolvimento humano, permitindo que sejam capazes de construir uma
sociedade mais justa, ética, democrática, responsável,
inclusiva, sustentável e solidária.

EMPREENDEDORISMO
Em 2019, lançamos um dos projetos mais recentes da
Escola Pirlilim, o JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos). Em parceria com o SEBRAE, apoio
das famílias e professores, estamos proporcionando
aos alunos atividades inovadoras, desenvolvendo habilidades e comportamentos empreendedores através
de práticas lúdicas.

EDUCAÇÃO RELIGIOSA E FILOSOFIA
Buscamos despertar o Homem construtor da história,
ampliando a visão do mundo, descobrindo sua dignidade de filho de Deus, estimulando-o, através de experiências ligadas à sua realidade, a vivenciar os valores
cristãos, comprometendo-se na transformação de
uma sociedade mais humana e justa.
MÚSICA

Com a equipe de professores capacitada e certificada
pelo SEBRAE e participação efetiva da Ed. Infantil, as
crianças do 1º ao 5º ano estão desenvolvendo o Programa Nacional de Educação Empreendedora de forma
interdisciplinar e contextualizada.

A musicalização é um processo cognitivo e sensorial
que pode ocorrer intuitivamente ou através da orientação de um profissional.

Esse é mais um investimento da Pirlilim, incentivando
os aprendizes a terem comportamentos empreendedores, de forma a estimular o protagonismo infantil.

Aqui, na Escola Pirlilim, a música faz parte do nosso dia
a dia e tem papel fundamental no desenvolvimento e
socialização das crianças.
Através do contato com os instrumentos musicais (construídos por elas ou não), com a música brasileira, étnica
e mundial, os alunos vivenciam momentos significativos
de aprendizagem e desenvolvem a autoestima, concentração, memória, disciplina, entre outros benefícios.

www.escolapirlilim.com.br
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Inglês

Ed. Física

(a partir de 2 anos)
Acreditamos que quanto mais cedo a criança se familiarizar com um segundo idioma, ela tem maiores oportunidades de aprendizagem e socialização. O Ensino do
Inglês através do lúdico, com músicas e muita brincadeira proporciona em nossos alunos o desenvolvimento
de suas habilidades linguísticas como um todo. Além
disso, promove a conscientização das diferenças entre
as diversas culturas existentes no mundo, fazendo com
que a criança se torne mais tolerante ao “diferente”.
Ao final do 5º ano, nossos alunos realizam o TOEFL,
um exame que aborda as habilidades de leitura, compreensão, assim como produção oral e escrita, e que
comprova, com independência e referência internacional, a evolução do conhecimento de inglês dos nossos
alunos. Este exame constitui uma eficaz ferramenta de
Gestão Pedagógica, pois nos fornece uma visão real das
habilidades comunicativas na língua inglesa para ajudar
a tomar as melhores decisões e orientar nossos alunos
a um caminho de sucesso.

(6 a 10 anos)

Capoeira

(1 a 5 anos)

Desenvolver o aspecto motor na infância é muito importante e aliar esse aprendizado ao desenvolvimento
intelectual da criança, visando a sua integração social,
é fundamental.
A criança que pratica capoeira aqui, na Pirlilim, aprende
não apenas a jogar, como também a cantar e a tocar o que
tem sido transmitido há séculos pelos africanos. Por isso,
consideramos ser uma excelente ferramenta para a formação moral, física e cognitiva de nossos alunos.

A Educação Física é uma área do conhecimento humano que se dedica ao desenvolvimento da saúde integral
dos alunos. Tem como objetivo promover a socialização
e interação e proporcionar o autocontrole e descoberta
do próprio corpo. Nessa prática, os alunos adquirem autoconfiança e reconhecem seus próprios limites.
As aulas são divertidas e aprendemos sobre jogos, ginásticas, brincadeiras e esportes. Praticamos atividades
como correr, saltar, equilibrar-se, levantar, transportar,
girar, pular, entre outras, contribuindo para o desenvolvimento motor e cognitivo do aluno.

“Busque sempre a prática de
exercícios corporais para evitar
o estresse e ansiedade.
Alimente uma busca contínua
de qualidade de vida através da
atividade física.”
Tatiana Magnavita de Souza Pugliese.
Graduada em Educação Física e Fisioterapia.
(Prof.ª da Pirlilim)
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Ambientes de Aprendizagem (4p’s) da Pirlilim
Prático e Perspicaz

Privilegiado

Programa Internacional

Utilizando a tecnologia de forma consciente, crítica e ética, transformamos experiências divertidas em aprendizagens. Com as salas de aula interativas, a partir do grupo 3, nossos professores
constroem uma rotina integrada à cultura digital,
linguagem também necessária como forma de
comunicação na atualidade.

Dispomos de uma área verde privilegiada, espaços seguros e adequados para a faixa etária dos
aprendizes. Nossos espaços, dentro ou fora da
sala de aula, permitem que o aluno: interaja de
maneira positiva com os outros, trabalhe aspectos de sua saúde emocional, melhore seu desempenho intelectual e a sua capacidade de aprender.

Os estudos nas áreas linguísticas se tornam cada vez mais relevantes e a
escola precisa acompanhar essa evolução. Ao aprender algo novo, neste
caso, um idioma, estimulamos as funções cognitivas da criança e ativamos a sua facilidade também em outras aprendizagens.

Em 2019, tivemos o prazer em inaugurar a nossa
ROOM MAKER, na qual os alunos têm a oportunidade de colocar verdadeiramente a “mão na
massa”. É um projeto de transformação integral,
apoiado nos cinco pilares da educação da Unesco -Ser, Fazer, Conhecer, Conviver e Transformar.
Utilizado pelos grupos 5 ao 10, o Maker Space é
um local inovador, interativo e de qualidade que
desperta no aprendiz a capacidade de criar, construir, consertar ou adaptar com seus próprios
recursos. Na educação, é o salto do “aprender a
conhecer” para o “aprender fazendo”.

Aqui, o trabalho educativo não se limita à sala de
aula; é diversificado e permite uma aprendizagem
significativa, oferecendo à criança: acolhimento e
segurança, propiciando também a ação e reflexão.

Proativo
Somos um ambiente social que permite a interação agradável entre os docentes/ toda a equipe
escolar, alunos e famílias. Assim, possibilitamos à
criança, o desenvolvimento de suas habilidades,
capacidades e aquisição de conhecimentos, favorecendo a sua aprendizagem.
Através de atividades atrativas, cumprimos a função de socialização, oferecendo cultura e conhecimento, mas também influenciamos positivamente, fazendo-a refletir sobre a importância da boa
convivência, respeito ao próximo e cultura da paz.

O ensino do Inglês na Pirlilim existe há pelo menos 3 décadas, pois consideramos que promover o contato com outro idioma desde cedo, favorece o desenvolvimento humano, cognitivo e cultural, pois “interagir”
com o mundo é fundamental para a vida.
Atualmente, nossos aprendizes do grupo 3 ao 10 contam com duas aulas
semanais de Inglês e o grupo 2 com uma aula por semana. As aulas planejadas por professas capacitadas permitem ainda que os alunos desenvolvam, não apenas a língua e a linguagem, num ambiente seguro e estimulador, mas também outras funções primordiais, como: a motricidade,
a percepção sensorial, o pensamento, a concentração, a criatividade e a
interação social.
Ao final do 5º ano, realizam o exame de proficiência em Inglês, o TOEFL
(Test of English as a Foreign Language), no qual são avaliadas as habilidades de comunicação e o nível de conhecimento.
*** Os testes TOEFL de proficiência são os mais aceitos e utilizados
em todo o planeta no contexto acadêmico. Indicada para jovens, a série
TOEFL YSS (Young Students Series) compreende os testes TOEFL
Primary - acima de 8 anos - e TOEFL Junior - acima de 11 anos. São
avaliações elaboradas e mantidas pela maior e mais ativa organização
dedicada ao desenvolvimento de testes educacionais: a ETS – Educational Testing Services, baseada em Princeton, New Jersey, USA

Salas de Aula
A tecnologia nos oferece um mundo de oportunidades.
Quando o assunto é a potencialização da aprendizagem
na educação, nós acreditamos na importância da transformação tecnológica, afinal, cada vez mais vemos ferramentas inovadoras que podem ser aplicadas na Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Nossas salas de aula, do grupo 3 ao 10, salas de Música
e Inglês, estão equipadas com recursos tecnológicos que
dão mais autonomia para os professores, abrindo um
leque de oportunidades com diversidade nas formas de
transmissão de conhecimento. Assim, podemos adotar o
uso de fóruns, sala de aula invertida, ensino híbrido e o
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
As ferramentas tecnológicas que possuímos ampliam
significativamente o engajamento dos pequenos tornando-os protagonistas no aprendizado. Outro ponto
positivo é o desenvolvimento da criatividade. Afinal, os
equipamentos tecnológicos permitem mais engajamento
entre as crianças e a possibilidade delas estarem em contato com recursos audiovisuais.
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Outras informações
HORÁRIOS DE AULA

MATERIAIS
Livros, mochila, lancheira, agenda (sala), agenda
(turno complementar), agenda (Baby Space),
classificador com elástico, classificador sem
elástico.

MATUTINO
EDUCAÇÃO INFANTIL: das 07:30 às 11:30h
ENSINO FUNDAMENTAL: das 07:15 às 11:45h

Obs.: Itens complementares na lista disponível
após a matrícula.

VESPERTINO
EDUCAÇÃO INFANTIL: das 13:15 às 17:15h
ENSINO FUNDAMENTAL: das 13:10 às 17:40h

PRÉ-MATRÍCULA

TURNO COMPLEMENTAR (CLUBINHO)
Das 7:30 às 18h
BABY SPACE
Horário diferenciado (verificar disponibilidades)

UNIFORMES
GRUPOS 01 ao 03
Alpercata branca (sandália franciscana)
GRUPOS 04 ao 10
Tênis preto e meia branca
GRUPOS 06 ao 10
Short verde e camisa branca – Ed. Física
Calça tactel – uso diário
NATAÇÃO
Maiô, sunga, touca, óculos
(a partir de 3 anos)
TURNO COMPLEMENTAR
Camisa c/ manga, camiseta, short,
bolsa, sunga, maiô, touca, sacos: roupa
suja/limpa/molhada e sapatos

TODOS OS GRUPOS
Camisa com manga, camisa sem manga,
bermuda verde, saia short, agasalho
(calça e casaco)
CAPOEIRA
Calça de Capoeira
KARATÊ
Kimono
BALLET
Padrão Ebateca
FUTEBOL
Traje livre, chuteira e meião
TEATRO
Traje livre

MATRÍCULA

Antes da pré-matrícula é necessário agendar
uma entrevista com a Coordenação Pedagógica
(criança e família).

Para efetivar a matrícula, é necessário ter
realizado a entrevista antecipadamente e
entregar os documentos solicitados.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA A ENTREVISTA E PRÉ-MATRÍCULA:

Duas (2) fotos 3x4 atualizadas;
Cópia da Certidão de Nascimento;
Cópia do cartão de vacinação; OBRIGATÓRIO
conforme publicação da Portaria SESAB/SEC nº
01, de 29 de agosto de 2018;
Cópia do CPF e RG do pai, mãe ou responsável
legal;
Documento de guarda da criança (no caso de
pais separados);
Comprovante de residência com CEP atualizado
(água/luz/telefone);
Cópia do Salvador Card, para revalidação da meia
passagem escolar, junto ao órgão responsável;
Atestado de conclusão para Educação Infantil;
Histórico Escolar/Transferência (original) para
Ensino Fundamental;
Atestado médico ou Atestado com recomendações médicas, quando for o caso de inaptidão
para prática de Educação Física;
Laudo comprobatório e relatórios de atendimento
de saúde necessários ao desenvolvimento do
aluno com necessidades especiais (quando for
o caso).

Relatório do aluno/ficha avaliativa (atualizado)- Ed.
Infantil;
Boletim escolar (atualizado)- Ens. Fundamental;
Atestado de escolaridade;
Laudo comprobatório e relatórios de atendimento
de saúde necessários ao desenvolvimento da
criança com necessidades especiais (quando for
o caso);
Atestado de quitação (atualizado/ até o mês da
efetivação da pré-matrícula);
Certidão de nascimento da criança ou RG;
CPF e RG dos Pais (responsáveis);
No caso de pais separados, o documento de
guarda da criança (SOMENTE O RESPONSÁVEL
LEGAL PELA CRIANÇA PODERÁ EFETIVAR A
MATRÍCULA);
A lista de materiais é entregue no ato da matrícula;
Outros documentos serão solicitados para a
matrícula.
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