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INFORMATIVO –MATRÍCULAS 2019 

Senhores Pais e/ ou Responsáveis, 

As matrículas e rematrículas nas Escolas do SESI/RO para 2019 já estão abertas! 

Preparamos uma condição especial para incentivar sua matrícula, conforme Regulamento de Promoções Bolsas e 

Descontos do SESI. Nesse período você realiza a matrícula de seu filho no SESI Educação para o ano letivo de 2019, 

com um desconto especial na matrícula. A promoção é válida para clientes ADIMPLENTES e não é cumulativa com 

outros descontos e benefícios. 

Os documentos necessários são: 

REMATRÍCULAS: Cópia do último contracheque (quando Cliente Indústria); Cópia do comprovante de residência 

atualizado (luz, água ou telefone); Cópia do Cartão de vantagens válido ou autorização da FIERO; Cliente Gratuidade 

Fundamental: 5º ao 9º ano e EBEP) | Declaração de baixa renda escrita de próprio punho; Cliente Gratuidade (EM – 

EBEP) que atenderem Resolução SESI/CN0036/2014 estão dispensados de apresentar declaração de baixa renda. 

MATRÍCULAS NOVAS: Entrevista com equipe técnica agendada na escola; 01 foto ¾; Cópia do cartão de vacina para 

as matrículas na Educação Infantil; Cópia da Certidão de nascimento; Cópia do RG e CPF do pai e da mãe e/ou 

responsável legal; Cópia do comprovante de residência atualizado (luz, água ou telefone);  Cópia do CPF do aluno, 

caso tenha; Exame de tipagem sanguínea (Lei estadual nº 2.428 de 2016/03 2011 e Resolução nº 1025/12-CEE-RO); 

Preenchimento da ficha com registro da raça/cor do/a aluno/a (Portaria nº156 de 20/10/2004); Histórico Escolar ou 

transferência escolar (do Pré II ao Ensino Médio); Cópia do Cartão de vantagens válido ou autorização da FIERO; 

Cópia do último contracheque (quando Cliente Indústria).  

Atenção!  

 A rematrícula ou matrícula será realizada apenas quando todos os documentos estiverem entregues, na 

pasta individual do aluno e conferidos pela (o) Secretário (a). Escolar.  

Para os clientes com débitos pendentes orientamos que entre em contato com o setor financeiro da FIERO no 

telefone (69) 3216-3468 ou 3216-3455 e no e-mail cobranca.fiero@fiero.org.br 

Evite filas e garanta a vaga para seu filho em 2019. 

Informações sobre: Bolsas, descontos, pagamentos, parcelamentos e pré-inscrição estão disponíveis no site:  

https://portal.fiero.org.br/sesi 

Atenciosamente. 

Jair Coelho Santiago 

Coordenador de Educação | SESI Rondônia  

mailto:cobranca.fiero@fiero.org.br

