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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. 
  

Assunto: RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS 

  

Senhores pais e/ou responsáveis. 

Estamos caminhando para a finalização do ano letivo de 2017. Agradecemos por todo esse tempo 

que passamos juntos e pela confiança depositada no trabalho de nossa escola. Foi muito bom estar com 

suas crianças e jovens e poder partilhar com vocês do processo de formação dos mesmos, oferecendo 

ensino de qualidade e formação integral pautada nos valores evangélico-cristãos. Desejamos dar conti-

nuidade a esse processo, contando com a experiência de uma equipe qualificada de professores e funcio-

nários, comprometidos em fazer do colégio o ambiente propício à realização dos objetivos e das metas 

para 2018.  

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

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

 

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

trícula: 

- Boletos bancários quitados de janeiro a dezembro referente a 2017. O novo sistema só confirma 

a rematrícula mediante a quitação das mensalidades. 

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

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

Para efetuar a rematrícula, não poderá haver pendências financeiras. Portanto, as datas estabele-

cidas no cronograma abaixo 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.  

 

HORÁRIO DE MATRÍCULA: das 8h às 17h   

 

SEGMENTOS DATA DA 

REMATRÍCULA 

VALOR DA MENSALIDADE 

2018 

Maternal, 1º, 2º, e 3º – Educação Infantil 
13/12/2017 

R$ 937,12 

1º ao 5º ano – Ensino Fundamental I 
13/12/2017 

R$ 910,05 

6º ao 9º ano – Ensino Fundamental II 
14/12/2017 

R$ 1.008,16 

1º e 2º ano – Ensino Médio 
15/12/2017 

R$ 1.167,70 

3º ano – Ensino Médio 
15/12/2017 

R$ 1.355,30 

  

ATENÇÃO: a partir de 06/12/2017, efetuaremos as matrículas para alunos novos. 
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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, 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/

