
Alunos Antigos: 28.09
Alunos Novos: 13.10

SEG A SEX
7:30 ÀS 18:30

Infantil 1
Rua Mariz e Barros, 496 - Icaraí
Niterói  RJ  Tel: (21) 2610-5652

Infantil 2
Rua Dr. Sardinha, 167 - S.Rosa
Niterói  RJ  Tel: (21) 3629-5652

Fundamental
Rua Dr. Sardinha, 97 - S.Rosa
Niterói  RJ  Tel: (21) 2610-7576

Fundamental

- Ficha de Matrícula assinada;
- Cópia da carteira de vacinação 
atualizada;
- Cópia da carteira do plano de saúde;
- 02 vias do contrato de prestação de 
serviços assinadas.

- Cópia da certidão de nascimento;
- Cópia de exame de tipo sanguíneo;
- Comprovante da quitação da escola de 
transferência;
- Exame oftalmológico e auditivo (apenas para o 
Aprender I);
- A partir do Aprender I (1º ano): 
Declaração de conclusão do ano anterior;
- A partir do Aprender II (2º ano): 
Original do Histórico Escolar;
- 02 fotos 3X4 (as fotos poderão ser digitalizadas e 
enviadas para o email 
financeiro@estacaodoaprender.com.br).

alunos novos

alunos antigos

- Ficha de Matrícula preenchida com 
documentos do responsável financeiro 
anexados;
- Cópia da carteira de vacinação
atualizada;
- Cópia da carteira do plano de saúde
- 02  vias do Termo de Adesão ao 
Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais assinadas.

alunos novos

alunos antigos

- Cópia da certidão de nascimento;
- Cópia de exame de tipo sanguíneo;
- Comprovante da quitação da escola 
de transferência;
- 02 fotos 3X4 (as fotos poderão ser
digitalizadas e enviadas para o email 
financeiro@estacaodoaprender.com.br).
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Psicomotricidade
Alimentação Saudável
Música
Educação Ambiental

+ Bilíngue
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Documentos:

De 0 aos 11 anos


