EDITAL DE MATRÍCULA II
ANO LETIVO 2016
y

Sr. Responsável,
Nossa escola trabalha com 12 mensalidades – de janeiro a dezembro.
Lembramos que garantimos à renovação da matrícula de seu filho até o dia 30/10/2015 (6ª.
feira). Após esta data, estarão abertas as matrículas para alunos novos.

Matrícula a partir de 03 de novembro/2015.............R$ 570,00
Valor correspondente à mensalidade de JANEIRO.
Garanta a vaga da sua criança com cheque pré-datado para até 20 de dezembro/2015.

DEMAIS MENSALIDADES – DE FEVEREIRO ATÉ DEZEMBRO/2016




Maternal e Maternal I (alunos com 02 anos completos até 31/03/2016):
.......Até dia 02 do mês R$ 680,00
....... do dia 03 até o dia 05 do mês R$ 725,00
Educação Infantil e Ensino Fundamental
...... Até dia 02 do mês R$ 556,00
....... do dia 02 até o dia 05 do mês R$ 598,00

ATENÇÃO: Garantimos desconto de 10% nas mensalidades para alunos da Educação Infantil,
matriculados no TURNO DA MANHÃ (horário de 8 às 12 horas).
TAXA DE MATERIAL
 Educação Infantil (do Maternal ao 1º Ano) ................. 02 x de R$ 260,00
 Ensino Fundamental ( 2º ano 5º Ano) ....................... 02 x de R$ 200,00
O pagamento da 1ª cota da taxa de material será feito no ato da matrícula, e o
pagamento da 2ª cota, deverá ser feito no dia 05 de agosto de 2016.
Atenção: Para renovação de matrículas ou matrículas novas, o responsável do menor deverá
comparecer a secretaria da escola munido dos seguintes documentos:
 Rematrícula: 01 foto 3x4 (atualizada) – atestado médico
 Condições necessárias para a rematrícula: estar em dia com as obrigações financeiras e
documentação escolar.
 Matrículas Novas: 03 fotos 3x4, Certidão de Nascimento, atestado médico, comprovante
de residência, identidade e CPF dos responsáveis, cartão de vacina, exame de fezes (menor
até 05 anos), exame audiométrico( a partir dos 06 anos), declaração de escolaridade e
Histórico Escolar (Ensino Fundamental).
Travessa Guimarães Natal, nº 14 – Copacabana – Tels: 2541-5557 – 3217-0757 – 3217-0758
www.cecrianca.com.br
Fale conosco: contato@cecrianca.com.br

“CRIANÇA FAZ BEM AOS OLHOS E AO CORAÇÃO!”

