COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES
Rua Oito de Dezembro, 328 -Vila Isabel
Tel. 2569- 6039
www.cnslourdes.com.br
Rio de Janeiro, 16 de Outubro de 2017.
Prezados Pais e ou Responsáveis,
Estamos nos aproximando do período de matrículas. Período este, em que as famílias ficam
preocupadas com o aumento das mensalidades. O País vem passando por momentos difíceis no âmbito
político, econômico e social. A crise é geral atingindo principalmente a saúde e a educação. Um País
sem educação não há desenvolvimento. É necessário investimento.
Analisamos junto à nossa Contabilidade, o reajuste das mensalidades para o ano de 2018 será de 7,1%.
Matrícula para os Alunos antigos:
Dezembro: 12,13,14 e 15
Horário: manhã - 7h30m às 11h
tarde - 14h às 16h
Dia 16 de Dezembro (sábado): 8h às 11h
Para matrícula/2018 é necessário estar com as mensalidades do ano de 2017 quitadas.
As situações de inadimplência, solicitamos aos responsáveis procurar a Tesouraria do Colégio o mais
breve possível.
O não comparecimento do responsável no período de Matricula para 2018, ocasionará na
disponibilidade da vaga para os alunos novos.
Inscrições e Matrículas para os Alunos novos:
 Inscrição: mês de outubro - 24, 25, 26,27 e 30, 31.
Horário: manhã 8h às 11h e tarde 14h às 16h30m
 Novembro: de 06 a 30 (2ª a 6ª feira) exceto feriado do dia 15 e 20.
Horário: manhã 8h às 11h e tarde 14h às 16h30m.
 Dezembro - 01 a 12 (2ª a 6ª feira) exceto dia 08 (Festa da Imaculada Conceição)
Horário: manhã 8h às 11h e tarde 14h às 16h30m.
Dia 16 de Dezembro (sábado) - Horário: 09 às 11h
 Janeiro de 2018
08 a 29 - (2ª a 6ª feira) horário: manhã 8h às 11h e tarde 13h a 16h30m.
Lista de Material
Com o intuito de facilitar a aquisição dos livros didáticos, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes em
parceria com a Editora FTD, realizará a venda dos livros com um bom desconto e parcelamento. A
venda será no Salão de Festa do Colégio no mês de Janeiro nos dias: 9, 10 e 11, 23, 24, 25; Fevereiro:
6, 7, 8, 20, 21 e 22.
A lista do material estará no site do Colégio.
Para o ano de 2018, estamos oferecemos o horário integral do Maternalzinho ao 5º ano do Ensino
Fundamental.
Colônia de Férias
Educação Infantil ao 5º ano - de 08 a 26 de Janeiro de 2018
Responsável: Prof. Jorge
Que o Deus da Vida e da Esperança abençoe a todos.
Atenciosamente.
_____________________________
Ir. Helena Ferreira de Lira

