
 

  

COLÉGIO VICENTINO DA IMACULADA CONCEIÇÃO  
   

   

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019. 

 

Assunto: Renovação de Matrícula 

Prezados Pais e/ou responsáveis, 

Foi um prazer estar com seu filho (a) durante este ano. Nosso desejo é que continuemos a caminhar juntos 

e com muito respeito para trilharmos o futuro do estudante. 

Atualmente, o domínio de um segundo idioma passou de diferencial a necessidade básica para os cidadãos 

do mundo moderno, por isso o ensino de uma segunda língua vem sendo reforçado pelas diretrizes da 

educação brasileira. Nesse contexto, no ano letivo de 2020, acompanhando essas transformações, 

iniciaremos o programa bilíngue para os estudantes da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II. O 

Programa vai preparar nossos estudantes para a vida numa sociedade global e conectada. Mais detalhes 

serão enviados posteriormente. 

Encaminhamos o cronograma e as orientações referentes à renovação de matrícula de estudantes 

veteranos para o ano letivo 2020. 

 

 

Matrícula antecipada 

ANOS PERÍODO HORÁRIO 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio  

08/10 até 30/11 

 
7h30 às 16h 

 

1. Orientações 

 Inicialmente, o responsável financeiro deverá realizar o procedimento on-line no “Portal do 

aluno”. 

 A matrícula será efetivada após o pagamento da 1° parcela de 2020. 

 Para efetuar a renovação da matrícula, o responsável financeiro não poderá ter nenhuma 

pendência financeira ou pendência de documentos com a instituição. 

 

2. Documentos necessários para efetivação da matrícula 

 Contrato de serviços educacionais preenchido e assinado pelo responsável financeiro; 

 1 foto 3X4 atualizada; 

 Ficha de saúde – preenchida e assinada; 

 Cópia da identidade, CPF e comprovante de residência do responsável financeiro; 

 Atestado médico do aluno, liberando-o para a aula de educação física. 

 Exame de audiometria e oftalmologia (Infantil II ao 2° ano do Fundamental 1) 

 

 

 



 

 

VALORES ESCOLARIDADE PARA 2019 

SEGMENTO ANUIDADE VALORES 

Educação Infantil R$19.474,78 13 parcelas de R$ R$ 1.498,06 

Ensino Fundamental I R$ 17.528,03 13 parcelas de R$ R$ 1.348,31 

Ensino Fundamental II R$18.882,76 13 parcelas de R$ R$ 1.452,52 

Ensino Médio (1° e 2° Séries) R$21.793,20 13 parcelas de R$ R$ 1.676,40 

Ensino Médio 3° Série R$24.726,52 13 parcelas de R$ R$ 1.902,04 

Obs.: A data de vencimento das parcelas será dia 10 de cada mês. 

*O valor referente à primeira parcela poderá ser dividido em 3 vezes no cartão de crédito.*Para o ano de 2020, a anuidade, 

será dividida em 13 parcelas iguais. Este novo modelo adotado pelo colégio foi uma estratégia para auxiliar as famílias com o 

impacto financeiro.*A primeira parcela deverá ser paga no ato da renovação e as 12 seguintes durante os meses de janeiro a 

dezembro. 

3. Descontos 

 Descontos para irmãos – atendendo à Política de Descontos Institucional, o Colégio 

Vicentino da Imaculada Conceição oferecerá a partir da segunda parcela de 2020. 

2 irmãos – 10% de desconto para o 2º irmão matriculado. 

3 irmãos - 15% de desconto para o 3º irmão matriculado. 

Acima de 3 irmãos 20% de desconto para o 4º irmão e posteriores matriculados 

 O Colégio oferece condições especiais para os responsáveis que anteciparem o processo de 

rematrícula. 

Até o dia: 

15/10 – 20% de desconto (na primeira parcela) 

31/10 – 10% de desconto (na primeira parcela) 

30/11 – 5% de desconto (na primeira parcela) 

 Haverá a concessão de 5% de desconto nas 12 parcelas de 2020, para cada aluno novo, que 

indicado por você, se matricular no CIC. 

 

A secretaria está à disposição para atendimentos presenciais (segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h) ou 

para quaisquer esclarecimentos pelos telefones (21) 3237-9750 ou pelo e-mail secretaria@asvpcic.com.br. 

 

Atenciosamente, 

Direção 

 

 

 


