
 

 

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

 

 

 

Nova Friburgo, 16 de novembro de 2017. 

 

MATRÍCULA PARA NOVOS ALUNOS 

 

 

 Prezados pais e/ou responsáveis: 

O Colégio Nossa Senhora das Dores orgulha-se em receber seus filhos em sua comunidade 

escolar e poder partilhar da sua formação acadêmica e humanística, oferecendo ensino de qualidade e 

formação integral pautada nos valores evangélico-cristãos.  

  Para efeito de matrícula são indispensáveis os seguintes documentos e procedimentos: 

- Xérox da Certidão de Nascimento 

- Declaração ou Protocolo de Transferência do Colégio de procedência 

- Histórico Escolar (pode ser entregue posteriormente) 

- 1 foto (3x4) de frente e atualizada 

- Xérox do Tipo Sanguíneo (pode ser entregue posteriormente) 

- Xérox da Caderneta de Vacinação (Educação Infantil) 

- Xérox da Carteira de Identidade e do CPF dos pais e do responsável financeiro pelo aluno 

quando este não for ou o pai ou a mãe do aluno 

- Atestado de saúde para atividade de Educação Física, caso haja restrição médica 

- Declaração de quitação das mensalidades escolares da escola de origem 

- Comprovante de residência, indicando o CEP. 

- Informar à Secretaria o e-mail, caso utilizem o correio eletrônico. 

 

A matrícula de alunos novos será feita a partir do dia 06/12/2017, das 8h às 17h, na Secretaria do 

colégio. Lembramos que o número de vagas para 2018 é limitado. 

 

 

SEGMENTOS 

 

VALOR DAS MENSALIDADES/2018 

 

Maternal -1º, 2º e 3º -  Estágios   

da Educ.Infantil  R$ 937,12 

 

1º ao 5º Anos - Ens.Fund.I R$ 910,05 

 

6º ao 9º Anos - Ens.Fund.II R$ 1.008,16 

 

1º e 2º Anos – Ens.Médio R$ 1.167,70 

 

3º Ano – Ens. Médio R$ 1.355,30 
 

 



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 

Ensino Médio 

 

Manhã: 7h30 às 12h45min 

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

turmas retornam, a saber: 

- 1º ano - 5ª feira,  

- 2º ano e 3º ano - 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 22/12/2017 a 07/01/2018, 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/

