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MINUTA DE NOTA PARA BONO ESPECIAL SEDE

Cadastro de intenção de matrícula para o ano letivo 2021 - No período de 19OUT2020 a
18NOV2019 será realizado o cadastro de intenção de matrícula para dependentes (declarados
junto à Marinha do Brasil) de militares e servidores civis interessados em vagas para o Ensino
Fundamental  I  (matutino)  e  Ensino  Fundamental  II  (vespertino),  na  Escola  Estadual
Almirante Ernesto de Mello Baptista, para o ano letivo de 2021. A manifestação de interesse
deverá  ser  realizada  exclusivamente  por  meio  digital,  mediante  o  preenchimento  do
formulário de intenção de matrícula (disponível em: www.marinha.mil.br/com9dn/node/748)
e envio para o email: eeaemb@gmail.com.

Ressalta-se que a entrega do formulário de intenção de matrícula não assegura a vaga para o
ano pretendido. Após a coleta das informações constantes nos formulários entregues na escola
será solicitado à Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) a reserva
de vagas para o pessoal da MB, de acordo com a disponibilidade de vagas existentes.

A relação contendo os  candidatos  contemplados para as  vagas  pretendidas  será publicada
oportunamente.  Com o fim de evitar prejuízos orienta-se pais/responsáveis a garantirem a
matrícula de seus dependentes em outros estabelecimentos de ensino, em razão de eventual
inexistência de vaga para o ano/série pretendido.

Os  pais/responsáveis  deverão  estar  atentos  à  divulgação  do  calendário  de
matrícula/transferência para o comparecimento na escola, portando os documentos exigidos
para realização da matrícula, o não comparecimento na data estabelecida poderá acarretar na
perda do direito à vaga.

A Escola Estadual  Almirante Ernesto de Mello Baptista  está  situada na Rua Saldanha da
Gama s/nº (antiga Rua H), Vila Buriti, Complexo Naval do Rio Negro, Manaus/AM, celular
(92) 99179 5258. 
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