REQUERIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO/RECLASSIFICAÇÃO – EJA
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
Sr. Diretor,
Eu, ___________________________________________________________________________________,
portador(a) do RG __________________________ e do CPF ________________________________,
nascido(a) em ______/_____/________, residente em _____________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________CEP _____________-_______, na cidade
de _____________________________________________, estado de _________, venho requerer a
classificação escolar, nos termos da Lei nº 9.394/96, artigos 23 e 24 e Resolução SE-SP
nº 20/98, para o:
(

) 9º ano do Ensino Fundamental

(

) 3º ano do Ensino Médio

Para esse fim, realizarei uma prova com o conteúdo das matérias do Ensino
Fundamental (Língua Portuguesa, Geografia, História, Matemática, Ciências e Inglês) ou
do Ensino Médio (Língua Portuguesa e Literatura, Geografia, História, Matemática,
Biologia, Física, Química e Inglês), além de uma redação em Língua Portuguesa, devendo
obter nota mínima 5,0 (cinco).
Estou ciente que:
1) Devo ter mais de 18 (dezoito) anos;
2) O agendamento da prova é realizado por mim através do Portal do Aluno da
escola (www.institutomonitor.com.br/alunos), respeitando os horários
disponíveis;
3) O resultado da prova me classificará na série/ano em que poderei me matricular,
independentemente da minha escolaridade anterior;
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4) Esta prova é de propriedade da escola e só é válida para matrícula no Instituto
Monitor;
5) Em caso de aprovação, o valor já pago será deduzido do valor da matrícula no
Ensino Fundamental ou Médio (EJA), conforme tabela de preços vigente;
6) O valor pago para realização da prova de classificação não será devolvido em
nenhuma hipótese;
7) O prazo máximo para realizar esta prova de classificação é de 90 (noventa) dias e
em caso de aprovação, cumprirei o prazo mínimo de 6 (seis) meses por série/ano
que irei cursar, conforme legislação vigente.
8) Devo apresentar este Requerimento preenchido e assinado no dia da Realização
da Prova e que, sem este documento, minha matrícula não poderá ser realizada.

Nestes termos, peço deferimento.

____________________________________________
Assinatura

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome: ___________________________________________________________________________________
Telefone e celular para contato: __________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________________
Assinatura: _______________________________________________________________________________
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