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                                         Rio de Janeiro, 30  de outubro de 2015. 

 

“ O amor é inventivo até o infinito.” 
                                                            (SVP) 

          Srs. Pais e responsáveis, 
 
    A cada dia somos agraciados por Deus com todos os seus feitos em nossas vidas. São 
graças incontáveis que acontecem e que muitas vezes não nos damos conta. 
    A bondade do Senhor perdura para sempre, nos diz o salmo. Tomar consciência desta 
bondade do Pai a começar pela nossa família, pelos filhos que são frutos do amor cuidado, 
da graça divina. Os pais devem sempre abençoar os filhos. Os filhos devem amar e honrar 
seus pais, pois são dádivas de Deus. Educar os filhos na fé é educá-los para a vida, uma vida 
em Cristo. Essa é também a missão de vocês pais. 
    Há tempo para tudo, tempo de agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele nos 
concedeu durante este ano de 2015. Quantas realizações em nossa escola? Muitas coisas 
foram feitas com o trabalho em equipe. Aproveito a ocasião para agradecer a participação e 
ajuda de vocês pelos acontecimentos de todos os projetos executados, em especial a Feira 
Cultural Vicentina.  
    Foram momentos de fraternidade, alegria, encontros e encantamentos, por tudo e com 
tudo que foi apresentado, obrigada! Que Deus  recompense a cada um de vocês. 
    Estamos na reta final de nossas atividades anual, aproveitando a oportunidade, desejo a 
todos  um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de muitas bênçãos de Deus. 
    Peço que façam atenção às informações  sobre o calendário de final de ano de 2015. 
  
              MATRÍCULA PARA 2016                                                             

  início de matrícula: A partir de 23 / 11 / 2015 

 O período de responsabilidade por parte da Escola pela reserva de vagas termina dia 08/01/2016. 

 Não serão renovados os TERMOS DE ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, daqueles que 
ainda tenham cotas de qualquer ano em atraso. 
 
Para  matrícula exige-se: (alunos que já estudam na escola) 

 Atestado  Médico 

 Xerox da Carteira de Vacinação (crianças menores de oito anos) 

 Carnê Quitado 

 Comprovante de Residência                                                                                                               

 Xerox do CPF e Carteira de Identidade (Pais ou responsáveis) 

 Ter o aluno apresentado conduta compatível com as exigências da Escola Rural São Vicente de Paulo. 

 Comprovante de pagamento da 1ª parcela da anuidade de 2016. 
 Educação Infantil: R$ 427,67 (Quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) 
 1º ao 5º ano:   R$ 457,12 (Quatrocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos) 
 6º ao 9º ano:   R$ 481,10 (Quatrocentos e oitenta e um reais e dez centavos) 



 
ALUNOS NOVOS 

 A matrícula de novos alunos faz-se -á mediante apresentação de documentos segundo relação oferecida pela 
secretaria da Escola e o prazo estabelecido pela Deliberação 253/2000 da Secretaria de Educação do Estado. 
 As matrículas estarão abertas a partir do dia 23 / 11 / 2015. 
 OS ALUNOS NOVOS DEVERÃO APRESENTAR: 

 Xérox da Certidão de Nascimento 

 3 fotos 3X4 

 Declaração de Transferência ou Histórico Escolar 

 Declaração de quitação da anuidade (Colégio anterior) 

 Atestado Médico 

 Comprovante do Tipo Sanguíneo 

 Xérox da Carteira de Vacinação (crianças menores de oito anos) 

 Comprovante de Residência 

 CPF e Carteira de Identidade (xérox) dos pais ou responsáveis. 
 

 Horário de aula: 
 Manhã: 7h15min às 12horas ( 6º ao 9º ano -  Ensino Fundamental II ) 
 Tarde: 12h30min às 16h55min ( 1º ao 5º ano - Ensino Fundamental II ) 
 Tarde: 12h30 às 16h40min  ( Educação Infantil ) 

A anuidade da Escola Rural São Vicente de Paulo é paga em 12 (doze) parcelas iguais. A primeira deverá ser 

efetuada no ato da matrícula, de acordo com os valores abaixo: 

Curso Valor 

Educação Infantil 
(Maternal  II, Pré I e Pré II) 

R$ 427,67 
( Quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos ) 

1º ao 5º ano 
(Ens. Fundamental- I ) 

R$ 457,12 
( Quatrocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos ) 

6º ao 9º ano 
(Ens. Fundamental – II ) 

R$ 481,10 
( Quatrocentos e oitenta e um reais e dez centavos ) 

       
 USO DO UNIFORME 
  O uso do uniforme é OBRIGATÓRIO da Educação Infantil ao 9º ano desde o primeiro dia de aula. 
Apenas os alunos novos terão alguns dias de tolerância.. 
                            É obrigatório  o uso do  uniforme de Educação Física. 
 
  AGENDA ESCOLAR 

              A agenda escolar é utilizada para comunicação Escola/Família, é de uso obrigatório. 

 Termino  com nosso sincero agradecimento a vocês, pais e responsáveis, pelo apoio e  credibilidade em 
nosso trabalho e pela presença amiga em todas as atividades realizadas durante este ano de 2015. Que o Senhor nos 
abençoe hoje e sempre. 
 Desejamos a todos um abençoado final de atividades de 2015 e um feliz retorno no próximo ano letivo. 

Abraços fraternos. 

 A Direção 

 

 

            


