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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE ADMISSÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome do Aluno _______________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento _____/_____/_____ (DD/MM/YY)   Idade ______    Sexo (   ) Masculino   (   ) Feminino  

Nacionalidade _____________________________  Local de Nascimento _______________________________________ 

Primeira Língua ___________________________  Segunda Língua ___________________________________________ 

Data Prevista de Entrada _____/_____/_____  Série Prevista _____________________________________________ 

Tempo previsto de permanência em Belo Horizonte __________________________ 

Escolas Anteriores 

  Nome da Escola                                                                       De                   Até    Séries 

 ___________________________________________________________  __________   ___________  __________  

  ___________________________________________________________  __________   ___________  __________  

Irmãos do Requerente 

  Nome ______________________________ Idade ____   Nome _____________________________________ Idade ____ 

  Nome ______________________________ Idade ____   Nome _____________________________________ Idade ____ 

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAIS 

Nome do Pai ______________________________________  Nacionalidade ____________________________________ 

Local de Trabalho _____________________________________  Cargo________________________________________ 

Telefone de Contato (Residência) _______________________ (Celular) ______________________________________ 

CPF____________________ Data de Nascimento ___/___/___ E-Mail _________________________________________ 

Nome da Mãe _____________________________________  Nacionalidade ____________________________________ 

Local de Trabalho ____________________________________  Cargo_________________________________________ 

Telefone de Contato (Residência) ______________________ (Celular) _______________________________________ 

CPF____________________ Data de Nascimento ___/___/___ E-Mail _________________________________________ 

 Se o aluno requerente não for residir com os pais, informe abaixo quem será o responsável. 

  Nome ___________________________________________________________________________________________ 

  Parentesco _______________________________________________________________________________________ 

(Foto) 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1. Qual o principal idioma falado em casa? ______________________   Idioma secundário __________________________  

2. Qual a fluência do aluno na língua inglesa? (  ) Iniciante (  ) Intermediário (  ) Avançado 

3. Qual a fluência da mãe na língua inglesa? (  ) Iniciante (  ) Intermediário (  ) Avançado 

4. Qual a fluência do pai na língua inglesa? (  ) Iniciante (  ) Intermediário (  ) Avançado 

5. Em qual idioma o aluno foi alfabetizado? ________________________________________________________________ 

6. O aluno já teve aulas de Inglês como Segunda Língua?   (  ) Sim    (  ) Não       

Caso positivo, por quanto tempo ________________________ e quantas horas por dia __________________________ 

7. O aluno possui algum talento ou hobby especial? _________________________________________________________ 

8. O aluno pratica algum esporte? _______________________________________________________________________ 

9. A EABH tem times de futebol, futsal, vôlei e basquete que começam no 8º ano. Seu (ua) filho (a) gostaria de fazer parte 
do nosso time?____________________________________________________________________________________ 

10. O aluno já apresentou algum tipo de dificuldade na escola?  (  ) Sim    (  ) Não    Caso positivo, favor descrever. 

_________________________________________________________________________________________________ 

11. O aluno já foi reprovado em alguma disciplina ou série? (  ) Sim  (  ) Não  Caso positivo, favor explicar. 
_________________________________________________________________________________________________ 

12. O aluno já foi incluído em algum programa como superdotado, dificuldades de aprendizagem, problemas de dicção ou 
acompanhamento com fonoaudiólogo? (  ) Sim    (  ) Não    Caso positivo, favor explicar e anexar registros. 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

13. O aluno já foi diagnosticado com déficit de atenção? (  ) Sim    (  ) Não   Caso positivo, favor descrever. 

_________________________________________________________________________________________________ 

14. O aluno já fez terapia? (  ) Sim    (  ) Não   Caso positivo, favor descrever. 

_________________________________________________________________________________________________ 

15. O aluno já morou no exterior?  (  ) Sim    (  ) Não   Caso positivo, favor explicar onde foi e por quanto tempo. 
_________________________________________________________________________________________________ 

16. Quais são os planos a longo prazo com relação à educação do aluno?  

____________________________________________________________________________________________________ 

17. Quais os motivos que o levaram a escolher a EABH? 
_________________________________________________________________________________________________ 

18. Existe alguma outra informação que possa influenciar no desenvolvimento pessoal e educacional do aluno sobre a qual a 
escola deva estar ciente? (  ) Sim  (  ) Não    Caso positivo, favor explicar. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
 
Estou ciente de que o preenchimento deste requerimento não garante ou reserva vaga para o referido aluno. Estou 
ciente também de que qualquer omissão de registros ou informações essenciais para a avaliação plena de admissão 
resultará no término do processo e cancelamento deste requerimento. 
 
Nome: ____________________________________________________________________________________________ 
 
Assinatura: _________________________________________________________________________________________ 
 
Data: ______________/__________________/_______________ 


