LICEU PASTEUR

SOLICITAÇÃO DE ENTREVISTA PARA
NOVOS ALUNOS

Liceu Franco-Brasileiro de São Paulo

Educação Básica
Média, Fundamental e Infantil

Informações obrigatórias:
Nome do(a) candidato(a):

___________________________________________________________________________

Data de nascimento do(a) candidato(a): _____/______/__________
Ano em que o(a) candidato(a) quer ingressar no Liceu:  2018
 2019
 2020
Favor assinalar com “X” o provável ano letivo quando ingressar no Liceu:
Jardim:


I


II

Ensino Fundamental II:
(Ano)

Ensino Fundamental I:
(Ano)

6º


7º


8º


9º


1º


2º


3º

Ensino Médio:
(Série)


4º

1ª


5º

2ª


3ª

Nos casos de Educação Infantil e Ensino Fundamental:  meio período  período integral
Nome do(a) responsável: _____________________________________________________________________________
Telefone(s) para contato: ____________________________ CPF do(a) responsável: ___________________________
Email para contato: _________________________________________________________________________________
Endereço Residencial:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Informações adicionais:
O(a) candidato(a) atualmente é aluno(a) do(a) ___________________________________________________________
no(a) _________________ Ano/Série do Ensino _____________________________.
Tomamos conhecimento do Liceu Pasteur através de (assinale mais de uma alternativa, se necessário):
( ) Alunos/ex-alunos
( ) Guia Escolas
( ) Informativo Liceu ( ) Jornal Zona Sul
( ) Metrô
( ) Folha de SP
( ) Vizinhança
( ) Pesquisa Google
( ) Facebook
( ) Internet - outros
( ) Outros: ________________________________________________________________________________________
O que nos despertou o interesse pelo Liceu Pasteur foi (assinale mais de uma alternativa, se necessário):
( ) Indicação de alunos ou ex-alunos ( ) Formação plena dos alunos ( ) Proposta Pedagógica ( ) Infraestrutura
( ) Contato com a cultura francesa
( ) Preparação para vestibular ( ) Outros: ___________________________
Familiares que estudam(aram) no Liceu

Datas
de

a

de

a

São Paulo, _____ de ___________________ de __________ .

Ano / Série

_________________________________
Assinatura

PARA USO DO LICEU PASTEUR: Recebido na data ___ / ___ / ______ por _______________________________________
Encaminhado à Coordenação pela Secretária do Diretor Geral _________________________________ em ___ / ___ / ______
Visita marcada para ___ / ___ / ______ , às ____ : ____ por ______________________________________________________
Realizada em ___ / ___ / ______ por __________________ OU Cancelada em ___ / ___ / ______ por__________________
Pontos da Entrevista: _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Direção Pedagógica: _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Direção Geral: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Age quod agis
Rua Mairinque, 256 -

São Paulo

Telefone (11) 2344-9000

www.liceupasteur.com.br

