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Cuidando de crianças e jovens e educando-os para que floresçam 
como pessoas de bem e cidadãos plenos. 

 
 

 

Nova Friburgo, 11 de novembro de 2015. 
 

 

Assunto: RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS 

  

Prezados pais e/ou responsáveis: 

O Colégio Nossa Senhora das Dores orgulha-se em ter seus filhos e filhas em sua comunidade 

escolar e poder partilhar da formação acadêmica dos mesmos, oferecendo ensino de qualidade e forma-

ção integral pautada nos valores evangélico-cristãos.  

           É chegada a hora de renovar as matrículas dos alunos do CNSD. É preciso fazê-las nas datas pre-

vistas para que seja garantida a vaga na turma desejada pelo estudante.  

           Aos responsáveis que tiverem mais de uma matrícula para efetuar, fica facultada a escolha do dia 

para realizá-las, de acordo com as suas possibilidades. 

Indicamos, a seguir, os documentos e procedimentos indispensáveis para renovação de ma-

trícula:  

- Boletos bancários quitados de janeiro a novembro referente a 2015;  

- Comprovante de endereço atualizado, com a indicação do CEP; 

- Xérox da carteira de identidade para alunos de 3º ano do Ensino Médio. 

O responsável financeiro que estiver em débito com as mensalidades escolares terá que procurar 

a Tesouraria e regularizar sua situação financeira. Portanto, as datas estabelecidas no cronograma serão 

para atendimento exclusivo à renovação de matrícula de alunos cujas mensalidades estejam quitadas.  

Contamos com a colaboração de todos e colocamo-nos à disposição para atendê-los pessoalmente. 

  

 

HORÁRIO DE MATRÍCULA: das 8h às 17h  

 

SEGMENTOS VALOR DA 

MENSALIDADE/2016 

DATA DA  

MATRÍCULA 

Maternal, 1º, 2º, e 3º – Educação Infantil 
R$658,73 

23 de novembro 

1º ao 5º ano – Ensino Fundamental I 
R$723,09 

24 de novembro 

6º ao 9º ano – Ensino Fundamental II 
R$829,63 

25 de novembro 

1º e 2º ano – Ensino Médio 
R$960,92 

26 de novembro 

3º ano – Ensino Médio 
R$1.115,30 

27 de novembro 
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TURNOS E HORÁRIOS DE AULAS 

 

 

 

TURNO MATUTINO 

 

SEGMENTOS 

 

HORÁRIO 

 

6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental II 

 

7h30min às 12h  

 

 

 1º, 2º e 3º ano do En-

sino Médio 

 

Manhã: 7h30 às 12h45min 

Tarde: 14h às 17h40min, nos dias em que as tur-

mas retornam à tarde, a saber: 

- 1º ano - 2ª feira,  

- 2º ano - 3ª e 5ª feira e  

- 3º ano - 2ª, 3ª e 5ª feira. 

 

 

 

 

TURNO VESPERTINO 

 

SEGMENTOS 

 

HORÁRIO 

 

Maternal, 1º, 2º e 3º Estágios da Ed.Infantil 

 

13h às 17h30min 

 

1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I 

 

13h às 17h30min 

 

Ensino Médio (quando retornar à tarde) 

 

14h e 17h40min 

 

 

Observações: no ato da matrícula, os responsáveis receberão a relação do material didático e de 

consumo pessoal, calendário escolar, bem como a indicação do uniforme de uso obrigatório e 

outras orientações.    

Informamos que, no período de 21/12/2015 a 03/01/2016, o CNSD estará em recesso. 

Informamos, ainda, que o contrato de Prestação de Serviços Educacionais, em sua íntegra, 

está registrado no Cartório do 3º ofício da Comarca de Nova Friburgo, disponível em nosso site 

www.cnsdfri.com.br  e afixado nos murais de nossa escola. 

 

                       Atenciosamente, 

A DIREÇÃO 

http://www.cnsdfri.com.br/

