Assunto: ORIENTAÇÕES PARA A MATRÍCULA E RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA O
ANO LETIVO DE 2019
Sr.(s) Pais e/ou Responsáveis,
A presente circular versa sobre o processo de renovação de matrícula e matrículas novas para o ano
letivo de 2019, que deverá ser realizado OBRIGATORIAMENTE nos períodos abaixo especificados.
Informamos que o não cumprimento das diretrizes e prazos estabelecidos implicará na perda do direito à
renovação da matrícula e dependerá da disponibilidade de vagas.
DATA

ATIVIDADE

LOCAL

HORÁRIO

04.12.2018

Divulgação das orientações e formulários para a renovação de
matrícula e para as matrículas novas no site da ETRB.

Site da ETRB
(www2.fab.mil.br/etrb)

A partir das
15:00

04.12.2018
a
14.12.2018

Entrega das cartas de pretensão à matrícula (para alunos
novos).

Seção de Protocolo e
08:00 às 12:00
Arquivo Geral da ETRB

Pré-matrícula para alunos, sem pendência administrativa e
financeira junto à ETRB, que passaram de 4ª avaliação, com a
11 .12.2018
entrega de toda documentação necessária, por seus
a
responsáveis. Se o prazo for perdido, a matrícula só poderá ser
18.12.2018
realizada no dia 16.01.2019. A matrícula será efetivada
automaticamente após a verificação do devido pagamento.
Análise das solicitações de matrícula efetuadas por militares da
Aeronáutica transferidos para a GUARNAER-BE por
18.12.2018
necessidade do serviço, bem como das cartas de pretensão à
matrícula.
Pré -matrícula para alunos do Ensino Fundamental I e II, sem
pendência administrativa e/ou financeira junto à ETRB,
19.12.2018
submetidos à recuperação, com a entrega de toda
a
documentação necessária por seus responsáveis. A matrícula
21.12.2018
será efetivada automaticamente após a verificação do devido
pagamento.
Matrícula para alunos do Ensino Médio, sem pendência
07.01.2019
administrativa e/ou financeira junto à ETRB, submetidos à
a
recuperação, com a entrega de toda documentação necessária
09.01.2019
por seus responsáveis.
Matrículas NOVAS dos dependentes de militares do COMAER
10.01.2019
transferidos para a GUARNAER-BE.
10.01.2019
Matrícula para NOVOS alunos, com a entrega de toda
a
documentação necessária por seus responsáveis.
11.01.2019
14.01.2019 Matrícula para alunos situados no item 3.2 deste Edital, com a
entrega de toda documentação necessária por seus responsáveis
a
17.01.2019 (caso ainda haja disponibilidade de vagas).
Matrícula para alunos, sem pendência administrativa e/ou
financeira junto à ETRB, que passaram de 4ª avaliação e
18.01.2019
perderam o prazo anterior (11 a 18.12.2018), com a entrega de
toda documentação necessária por seus responsáveis.

Auditório da ETRB

07:00 às 11:00 /
13:30 às 15:00

Sala de Reuniões

08:00 às 12:00

Auditório da ETRB

07:00 às 11:00 /
13:30 às 15:00

Auditório da ETRB

07:00 às 11:00 /
13:30 às 15:00

Auditório da ETRB

07:00 às 11:00 /
13:30 às 15:00

Auditório da ETRB

07:00 às 11:00 /
13:30 às 15:00

Auditório da ETRB

07:00 às 11:00 /
13:30 às 15:00

Auditório da ETRB

07:00 às 11:00 /
13:30 às 15:00

Os formulários abaixo, disponíveis no site www2.fab.mil.br/etrb, e obrigatórios para a renovação
da matrícula e matrículas novas, deverão ser impressos, preenchidos e assinados pelos responsáveis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Requerimento de Matrícula;
Ficha de Cadastro de Responsáveis;
Termo de Compromisso;
Ficha Pedagógica;
Ficha de Urgência e Emergência;
Termo de Autorização do Uso de Imagem; e
Atestado Médico.

Os pais e/ou responsáveis pelos alunos deverão entregar no ato da matrícula, em um envelope
pardo tamanho médio, os formulários acima, devidamente preenchidos e assinados, juntamente com os
seguintes documentos:
1. Quatro fotos 3x4 (iguais, recentes, sem carimbo, com o uniforme da Escola e sem adereços),
sendo três delas afixadas (coladas) no campo específico dos seguintes formulários: Requerimento
de Matrícula, Ficha Pedagógica e Formulário de Urgência e Emergência;
2. Cópia da Certidão de Nascimento;
3. Cópia do Boletim escolar Final do aluno, do ano de 2018 (para alunos da ETRB);
4. Cópia do comprovante de residência dos responsáveis financeiro e pedagógico, atualizado (conta
de água, luz ou telefone);
5. Cópia do comprovante de pagamento da matrícula (GRU de novembro ou contracheque de
novembro, para os alunos matriculados em dezembro) ou GRU de dezembro ou contracheque de
dezembro (para os alunos matriculados em janeiro);
6. Cópia do contracheque mais recente, quando se tratar de militar do COMAER;
7. Cópia do documento de identidade e do CPF dos pais/responsáveis pelo aluno, bem como dos
responsáveis financeiro e pedagógico, se diferente;
8. Cópia, acompanhada de original, da certidão de guarda, quando for o caso;
9. Cópia do Boletim Interno comprovando a dependência econômica do estudante ou da Declaração
de Beneficiário, quando o seu responsável junto à ETRB se tratar de militar ou servidor civil do
COMAER ou de outras forças;
10. Cópia do boletim da última promoção, somente para os responsáveis do COMAER ou de outras
forças;
11. Cópia da certidão de casamento (somente para responsáveis do COMAER ou de outras forças,
quando o dependente for enteado);
12. Comprovação de pagamento da contribuição escolar relativa ao mês de janeiro do ano letivo de
2019, para o caso de pagamento por meio de GRU;
13. Cópia da carteira de identidade e do CPF do(a) aluno(a) que irá cursar o 3º ano do Ensino Médio;
e
14. Comprovante de devolução de livros didáticos à Biblioteca da ETRB para os alunos do Ensino
Fundamental II e Médio.

Os pais/responsáveis deverão, ainda, ficar atentos às observações a seguir:
a) não haverá prorrogação do prazo para renovação da matrícula;
b) não serão renovadas as matrículas de alunos devedores de documentos exigidos em anos
anteriores (histórico escolar, certidão de nascimento, etc.), tampouco daqueles em débito com
a biblioteca da escola;
c) a não renovação da matrícula no período estipulado no calendário acima será considerada
como desistência da vaga;
d) a contribuição para militares do COMAER será realizada por meio de desconto em folha;
e) não serão efetuadas as matrículas com pendências dos documentos solicitados, bem como a
ausência das fotos 3x4 do aluno.

Atenciosamente,
Divisão de Ensino da ETRB

