CENTRO DE ENSINO MONTEIRO LOBATO
Circular Informativa – Ano XX de 19/09/2015
MATRÍCULAS PARA 2016
Prezados Pais ou Responsáveis,
Promover educação de qualidade, comprometida com as necessidades de cada um dos nossos alunos e
seus familiares e alinhada às demandas do mundo atual é uma tarefa grandiosa, pautada por um caminho
nem sempre fácil - porém muito gratificante - que exige muitas mãos, mas acima de tudo mãos dadas,
muitos olhos, mas especialmente olhos com um mesmo foco, muitas pessoas, mas sobretudo, parceiras.
Para nós, educação de qualidade se dá através de um processo que exige continuidade, começando com
uma equipe sólida, com parceria entre escola/aluno/família e com um bom planejamento. E não somente
planejamento pedagógico, mas aquele que envolve a gestão de todos os aspectos que compõem o
cotidiano escolar, de tudo que é preciso para que as aulas aconteçam diariamente, sob quaisquer
circunstâncias.
Assim, ao mesmo tempo em que damos continuidade à programação, estamos, também, construindo o
próximo ano letivo. E para que todas as demandas possam ser dimensionadas e contempladas, precisamos
de organização em todas as fases.
Dessa forma, pedimos sua especial atenção às informações para o ano letivo de 2016.
Esperamos corresponder ao compromisso que assumimos com cada uma das famílias para que a meta de
nossa escola, de oferecer educação de qualidade, seja reconhecida por meio dos resultados alcançados por
nossos alunos, seus filhos.
Será uma satisfação dar continuidade a nossa parceria!
No verso, seguem informações como prazos, valores e procedimentos.
Um abraço a todos.
Equipe Cemol.

Ligue: (21) 3715-9850
Rua Dr. Francisco Portela, 2700 – Zé Garoto – São Gonçalo – RJ
Site: www.cemol.com.br - E-mail: cemol@cemol.com.br

INSTRUÇÕES PARA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS :
1 – Kit Matrícula: ( documentação necessária para a sua efetivação, que deverá ser devolvida em 5(cinco) dias após o pagamento do Boleto de
matrícula), preenchido e assinado pelo pai , mãe e contratante.

1.1.

LEMBRAMOS QUE A MATRÍCULA 2016 ESTARÁ VINCULADA A QUITAÇÃO PLENA DE TODAS AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
EXISTENTES, ATÉ O MÊS DE SETEMBRO/15 (1º MOMENTO) E ATÉ DEZEMBRO/15 (2º MOMENTO) SOB PENA DE SER
AUTOMATICAMENTE CANCELADA.

2 – MATRÍCULAS E MENSALIDADES PARA 2016.
2.1. Para os contratantes que pagarem e renovarem as matrículas de seus filhos até o dia 30/11/2015 e estiverem em dia com as obrigações
financeiras das prestações anteriores, o valor da matrícula para 2016, será o mesmo valor da tabela de 2015.
2.2.Os valores das matrículas seguirão a tabela de segmentos, ou seja, o aluno que trocar de segmento em 2016 o valor será o da tabela de
2015 referente ao segmento que o aluno irá cursar em 2016, desde de que pague a matrícula até o dia 30/11/15.

ENSINO MÉDIO
Exemplo: aluno do 9º ano do Ens. Fundamental II , passou para o 1ªsérie do Ensino Médio, o valor da matrícula será o tabela de
2015 para o 1ª série do Ensino Médio.
2.3. para os que não estiverem dentro das opções anteriores os valores das matrículas serão os da

tabela baixo:

Valores à partir de 01/12/15 até 05/01/2016

Cursos

1ª e 2ª série

3ª série

Valores c/ descontos
até o dia 05/01/16

720,00

725,00

2.3. Descontos, nas seguintes condições:
Irmãos: 1º irmão 5%, 2º irmão 10% para as mensalidades pagas até o vencimento.
-Alunos que indicam amigos para a escola receberão 5% nas mensalidades para cada aluno que trouxer. Sua vigência será durante o ano de
2016 e será interrompida/cancelada caso o aluno indicado abandone o curso e em caso de inadimplência do aluno ou do amigo. É necessária a
presença do aluno na matrícula do amigo.
3 – Preço de transporte: R$ 246,00 e será concedido descontos para os pagamentos antecipados, conforme abaixo:
Dia 05 = R$ 218,00

Dia 10 = R$ 232,00

TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2016 À PARTIR DE 05/01/16
1ª e 2ª série

3ª série

05

720,00

725,00

10

726,00

737,00

30

732,00

749,00

ENSINO FUNDAMENTAL I e II
Exemplo: aluno do 5º ano do Ens. Fundamental I , passou para o 6º ano do Ens Fundamental II , o valor da matrícula será o tabela
de 2015 para o 6º ano.
2.3. para os que não estiverem dentro das opções anteriores os valores das matrículas serão os da

tabela baixo:

Valores à partir de 01/12/15 até 05/01/2016
Cursos

Valores c/ descontos até o dia
05/01/16

1º ao 5º ano

6º ao 9º ano

Ens.Fund. I

Ens.Fund. II

568,00

680,00

2.3. Descontos, nas seguintes condições:
Irmãos: 1º irmão 5%, 2º irmão 10% para as mensalidades pagas até o vencimento.
-Alunos que indicam amigos para a escola receberão 5% nas mensalidades para cada aluno que trouxer. Sua vigência será durante o ano de
2016 e será interrompida/cancelada caso o aluno indicado abandone o curso e em caso de inadimplência do aluno ou do amigo. É necessária a
presença do aluno na matrícula do amigo.
3 – Preço de transporte: R$ 246,00 e será concedido descontos para os pagamentos antecipados, conforme abaixo:

Dia 05 = R$ 218,00

Dia 10 = R$ 232,00

TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2016 À PARTIR DE 05/01/16
1º ao 5º ano

6º ao 9º ano

05

568,00

680,00

10

574,00

690,00

30

580,00

699,00

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- Inicio das matrículas :

16/10/15

inÍcIo das aulas: ENSINO

MÉDIO - 02/02/16

Início das aulas: FUNDAMENTAL

I - 15/02/16 - FUNDAMENTAL II - 02/02/16

- Após o dia 30/11/15 os boletos enviados no Kit matrícula, perderão a validade;
- A partir de 19/10/15 reenviaremos os boletos referentes à matrícula(Janeiro) com os valores que serão aplicados da tabela de anuidade de
2016;
- pagamento na rede bancária;
Após o pagamento é obrigatório comparecer à secretaria para fazer a matrícula ( entregar os documentos e escolher o turno).
- A vaga no transporte é pela ordem de matrícula na secretaria. Não está assegurado renovação automática;
- O pagamento da 1ª parcela do transporte deverá ser paga no ato da inscrição.
- Em caso de reprovação do aluno após as provas finais e/ou recuperação, é obrigação do responsável comparecer ao colégio em 48 horas
após a divulgação oficial do respectivo resultado, visando refazer a matrícula do aluno na série correta.
- A partir do 6º ano do Ensino Fundamental, o aluno que não lograr aprovação em até 2 (duas) disciplinas curriculares diferentes poderá ser
matriculado no ano seguinte com Progressão Parcial (dependência). Informações na secretaria da escola.
- Chamamos

série).

atenção para as vagas limitadas nas séries do ensino médio ( só teremos uma turma de cada

