Pelos serviços prestados durante o ano letivo de 2019, a Escola receberá uma anuidade escolar, dividida em 13
(treze) cotas, a 1ª delas com quitação, respectivamente, no ato da matrícula e as demais de janeiro a dezembro de 2019,
com vencimento no dia 05 (cinco) de cada mês, conforme exposto nas tabelas a seguir.
Escolaridade / Horário
Manhã: 07:30h às 12h / Tarde: 13h às 17:30h
Segmento
Creche,
Pré
Fundamental

Escola

e

No ato da Matrícula

12 cotas Fixas

Anuidade

R$375,00

R$ 605,10

R$ 7636,30

Ensino

Horário Estendido

Os alunos que optarem pelo horário estendido terão um acréscimo na anuidade de acordo
com a tabela:
Horário

Incluso
1 lanche + 1 refeição

12 cotas Fixas

Anuidade

R$ 492,00

R$ 5903,00

R$ 842,00

R$ 10097,00

7:30h às 14h ou 11h às
17:30h
2 lanches + 1 refeição
+ aula de capoeira
7:30h às 17:30h



Os alunos que solicitarem matrícula após o início das aulas terão as cotas mensais devidamente



As parcelas da anuidade escolar, no horário estendido, serão as mesmas de janeiro a dezembro de 2019,

ajustadas à anuidade.
pois devemos considerar que o valor da anuidade foi dividido em 12 parcelas iguais.
O material pedagógico necessário e obrigatório para as atividades diversificadas poderá ser providenciado
pela Escola mediante pagamento de taxa de R$ 500,00 (R$250,00 em março e R$250,00 em agosto) para os
alunos da Educação Infantil e R$250,00 (R$125,00 em março e R$125,00 em agosto) para o Ensino Fundamental.
Aqueles que preferirem poderão solicitar a lista na Secretaria da Escola e providenciar sua aquisição.
Pedimos que fossem seguidas todas as especificações do material. Embora não possamos indicar marcas de
produtos, temos constatado que algumas delas não têm a qualidade desejada, causando desperdício, alergia em
alguns alunos e comprometendo o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Gostaríamos que ficassem atentos a
esses aspectos na ocasião da compra do material.
Veja como proceder à renovação de matrícula do seu filho:
I-

Comparecimento do responsável financeiro à Secretaria Escolar, no período de matrícula (16/10 à 07/12),
para preencher e assinar a documentação necessária.

II-

Entregar a documentação completa abaixo:










III-

Xerox da identidade e CPF do responsável financeiro.
Xerox da identidade das pessoas autorizadas a buscar seu (a) filho (a) no colégio.
Xerox da certidão de nascimento e atestado médico.
Xerox da carteira de vacinação atualizada.
Xerox do comprovante de residência.
1 (um) retrato (3x4) do aluno, recente e colorido.
Uma cópia do exame com o grupo sanguíneo e fator RH.
Exame oftalmológico e exame de audiometria (a partir do Pré I).
Declaração de Quitação escolar, caso venha de outra escola.

O responsável efetivará na secretaria da escola o pagamento no valor de R$ 375,00 referente à 1ª cota da
anuidade.

NOVIDADE!!!
Ao aluno que realizar a matrícula durante o período de matrícula (16 de outubro a 07 de dezembro de 2018), fica
garantido:
■ Desconto de 10% na 1° cota (no ato da matrícula) e 5% nas cotas de janeiro a dezembro de 2019, desde que
pagas até a data do vencimento.
Agradecemos à confiança depositada em toda a nossa equipe durante este ano e esperamos vocês no período de
16 de outubro a 07 de dezembro para renovarmos nossa parceria para 2019.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2018.
À Direção

