
  E555-17S 

  Circular nº 173 

  Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2017 

EDITAL DE MATRÍCULA 

 

 

 Aos pais e responsáveis pelos alunos do CEAT  

 Assunto: RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA 2018 

 

 Estamos enviando um “kit” contendo: Contrato de prestação de serviços educacionais, ficha de cadastro 

para confirmação e correção caso necessário dos dados registrados na escola, e o boleto bancário para a 

renovação de matrícula/2018.  

 

PERÍODO DE MATRÍCULA: de 21 a 24 de novembro de 2017. 

        HORÁRIO: 8 horas às 16 horas.  

IMPORTANTE: 

A matrícula só estará efetivada mediante a devolução à Secretaria da ficha de cadastro – atualizada e 

assinada – do contrato assinado pelo responsável financeiro e da apresentação do recibo de pagamento da 

parcela de antecipação da anuidade feito em banco ou na tesouraria da escola. 

Aqueles que quiserem efetivar a matrícula pessoalmente poderão fazê-lo na Secretaria da escola. 

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 2018 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$1.020,00 R$ 1.840,00 

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)        R$1.100,00 R$ 2.260,00 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)       R1.185,00 R$ 2.430,00 

Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª série)         R$1.300,00 R$ 2.765,00 

  

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 2018. 

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

valores das mensalidades. 

 Débitos: 

 Os eventuais débitos existentes em relação ao ano em curso deverão ser quitados, na oportunidade da 

matrícula, na  Tesouraria da escola. 

 Informações poderão ser obtidas pelo telefone 2225.0522 ou através de consulta pelo e-mail 

lygia@ceat.org.br . 

 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).  

 

Atenciosamente, 

A Direção 

 

http://www.ceat.org.br/
mailto:lygia@ceat.org.br
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CANTINA » VALORES 

TIPO de 

REFEIÇÃO: 
avulsa 1 X semana 2 X semana 3 X semana 4 X semana 5 X semana 

ALMOÇO R$14,50 R$58,00 R$116,00 R$174,00 R$232,00 R$290,00 

LANCHE 

OPÇÃO 
_ R$40,00 R$80,00 R$120,00 R$160,00 R$200,00 

OBS: O Lanche Opção » É uma opção de lanche oferecido à tarde para os alunos da EEdduuccaaççããoo  

IInnffaannttiill  ee  ddoo  EEnnssiinnoo  FFuunnddaammeennttaall  II..  

 

 

 

MENSALIDADES PERÍODO INTEGRAL 2018  
 

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

     

Opções: 

Período Integral 

7h30 às 13h 8h45 às 13h 10h15 às 13h 

12h30 às 18h 12h30 às 16h15 12h30 às 14h 

5 Dias R$ 1.715,00 R$ 1.380,00 R$ 685,00 

4 Dias R$ 1.660,00 R$ 1.330,00 R$ 655,00 

3 Dias R$ 1.425,00 R$ 1.160,00 R$ 570,00 

2 Dias R$ 1.115,00 R$ 885,00 R$ 555,00 

1 Dia R$ 680,00 R$ 560,00 R$ 280,00 

Oficinas Avulsas R$ 210,00  

Diária R$ 180,00  

          


