
  E559-16S 

  Circular nº 155 

  Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016 

EDITAL DE MATRÍCULA 

 

 Aos pais e responsáveis pelos alunos novos CEAT  

 Assunto: MATRÍCULA PARA 2017 

 

   . ALUNOS NOVOS:  31 de outubro a 04 de novembro  de 2016. 

   . HORÁRIO: 8 horas às  16 horas.  

 

IMPORTANTE: 

                 Pedimos aos responsáveis, atenção aos dias estipulados para a matrícula. As vagas dos alunos estarão 

garantidas durante este período.  

Informações sobre o Período Integral, (para alunos do Grupo 2 da Educação Infantil ao 8º ano do Ensino 

Fundamental II), Calendário Escolar, Transporte, Uniforme, Material Escolar e alimentação, encontram-se no 

site da escola (www.ceat.org.br) .  

A reserva de vaga para o Período Integral 2017 deverá ser feita na ocasião da matrícula da escola regular. 

 

 Os valores dos Serviços Educacionais são os abaixo: 

Segmento Parcela de antecipação  
da anuidade 

Mensalidade de janeiro  
a dezembro 

Educação Infantil (Grupo 2 ao Grupo 5)    R$ 990,00 R$ 1.735,00 

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) R$1.050,00 R$ 2.120,00 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) R$1.100,00 R$ 2.276,00 

Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª série) R$1.250,00 R$ 2.555,00 

 Os carnês referentes às parcelas dos meses de janeiro a dezembro quando pagos até o penúltimo dia útil 

do mês anterior ao vigente, gozarão de um desconto de 2%, calculado sobre a parcela da anuidade, não incidindo 

sobre o reembolso do seguro. 

 Seguro Acidente: 

 O contrato com a Canadá Seguros será mantido para o ano de 2017. 

O valor a ser pago pelo seguro acidente será apontado em destaque no carnê, pois não está incluído nos 

valores das mensalidades. 

Alunos Novos: 

Documentos necessários à efetivação da matrícula:  

Educação Infantil cópia da certidão de nascimento, cópia da carteira de vacinação  
atualizada e 1 foto 3x4. 

1º ao 9º ano cópia da certidão de nascimento, 1 foto 3x4, declaração de 
escolaridade da escola de origem e histórico escolar (até 30 dias após 
a matrícula). 

Ensino Médio cópia da certidão de nascimento, cópia da carteira de identidade, 1 
foto 3x4, declaração de escolaridade da escola de origem e histórico 
escolar (até 30 dias após a matrícula). 

 
Importante: O Histórico Escolar do aluno transferido deverá ser entregue dentro do prazo legal (30 dias após 
matrícula) caso contrário, o(a) aluno(a) não estará regularmente matriculado(a), podendo ter sua frequência 
suspensa até que o documento seja entregue. 
 Outras informações ou dúvidas poderão ser esclarecidas na secretaria, pelos telefones 2557.5785, 

22857440 e 2556.2999) ou por e-mail (secretaria@ceat.org.br) e(lygia@ceat.org.br) .  

Atenciosamente, 

A Direção 

http://www.ceat.org.br/
mailto:secretaria@ceat.org.br
mailto:lygia@ceat.org.br


 

MENSALIDADES PERÍODO INTEGRAL 2017 

 

Anuidade: 11 parcelas mensais (fevereiro a dezembro) de acordo com a tabela abaixo. 

(com reajuste de 11%) 

 

 

Opções 

                                                  Integral 

7:30h/13:00h 9:00h/13:00h 10:30h/ 13:00h 

12:30h/ 18:00h 12:30h/ 16:30h 12:30h/ 14:10h 

 

5 Dias 

 

R$1.587,00 

  

  R$1.276,00 

 

R$634,00 

 

4 Dias 

 

R$1.537,00 

  

  R$1.228,00 

 

R$604,00 

 

3 Dias 

 

R$1.318,00 

   

R$1.074,00 

 

R$525,00 

 

2 Dias 

          

         R$1.032,00 

 

R$818,00 

 

R$415,00 

 

1 Dia 

         

         R$629,00 

 

R$518,00 

 

R$256,00 

 

Oficinas 

        

         R$194,00                             

 

Diária 

         

         R$160,00                          

 


