
 

 

 
Educandário Gonçalves de Araújo 

    Admissão para 1º ano do Ensino Fundamental - 2021 

O Educandário Gonçalves de Araújo atende EXCLUSIVAMENTE a crianças em 

situação de vulnerabilidade social, moradoras da região de São Cristóvão e Benfica e, 

para o ano de 2021, terá vagas somente para ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, 

ou seja, para crianças nascidas entre 01 de abril de 2014 e 31 de março de 2015. 

Todos os casos fora dessas condições serão desconsiderados. 

Inscrição: 

1. Baixar no site www.candelariario.org.br, imprimir e preencher  a Ficha de Inscrição, 

no período entre 28/09/2020 a 01/10/2020. 

2. Providenciar as cópias dos seguintes documentos: 

✓ Certidão de nascimento da criança; 

✓ Declaração escolar com validade de 30 dias; 

✓ Comprovante de residência atualizado; 

✓ Documento de identidade de todas as pessoas que residem com a criança; 

✓ Documento com data de 2020, contendo numero do NIS e o nome do CRAS de 

atendimento; 

✓ Documentação comprobatória de renda, dos maiores de 16 anos, que residem com 

a criança: 

Para os responsáveis 
com trabalho formal: 

Para os responsáveis com trabalho 
informal (exercem funções sem 
carteira assinada) 

Para os responsáveis que não 
exercem nenhum tipo de 
atividade remunerada 

- Carteira de Trabalho 
(cópia da página de 
identificação e da 
folha de assinatura do 
emprego atual); 
- Último contra-
cheque. 
 

- Carteira de Trabalho (cópia da 
página de identificação,  folha de 
assinatura do último emprego e 
folha seguinte sem assinatura); 
- Declaração de próprio punho, com 
data, nome, atividade realizada, 
renda média mensal e assinatura; 
- Extrato bancário ou guia da 
previdência social. 

- Carteira de Trabalho (cópia da 
página de identificação,  folha 
de assinatura do último 
emprego e folha seguinte sem 
assinatura); 
- Declaração de próprio punho, 
com data e nome completo, 
informando não ter fonte de 
renda e com assinatura). 

http://www.candelariario.org.br/


 
✓ Caso algum residente do domicílio receba Benefício Bolsa Família, 

Auxílio Doença, Aposentadorias ou Benefício de Prestação Continuada deverá 

apresentar o comprovante, com valor do benefício atualizado; 

✓ No caso de guarda da criança, apresentar documento legal 

comprovando a guarda. 

3. Entregar o formulário de inscrição e as cópias da documentação, em 

envelope identificado com o nome da criança, no Educandário Gonçalves de Araújo – 

Unidade 2 – Rua Teixeira Júnior, 158 – São Cristóvão/RJ.  

• Data da entrega do envelope na unidade escolar:  

De 28 de setembro a 02 de outubro de 2020.   Horário: entre 8h e 12h. 

 

Não serão aceitas inscrições de: 

o Crianças fora da faixa etária; 

o Crianças que não residam na VII Região Administrativa (São Cristóvão e Benfica); 

o Famílias que não estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. 

Atenção! 

Os candidatos aprovados na fase da inscrição receberão contato, exclusivamente, por 

telefone. Caso a escola não consiga o contato telefônico, o candidato será eliminado. 

 

  


