COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES
Rua Oito de Dezembro, 328 - Vila Isabel
Tel. 2569- 6039
www.cnslourdes.com.br

Rio de Janeiro, 08 de Outubro de 2018.
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
O mês de outubro é o período de preparação para as matrículas do próximo ano letivo 2019.
Agradecemos a todos a confiança e o comprometimento, nos eventos programados pelo Colégio,
também lhes asseguramos o empenho da Equipe Pedagógica Administrativa, oferecendo um
atendimento personalizado a cada família.
Assumimos a missão: junto à família de educar com valores, excelência e alegria! Formar
cidadãos mais humanos, preocupados com o presente e o futuro das gerações.
Em 2019, teremos uma novidade, acreditamos ser muito boa para todos nós: Famílias,
Professores e Funcionários.
Formamos a Rede Lourdina de educação, presente nos países: Argentina, Brasil, Chile, Itália e
Romênia. No Brasil, temos escolas: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. Nós, irmãs,
equipe pedagógica, funcionários, famílias e alunos, desejamos e queremos ser sinal de Vida e de
Esperança.
Esse espaço de educação é para nos alimentar e fortalecer, estreitar os laços em busca dos
sonhos e realizações de um futuro brilhante para a humanidade. O Papa Francisco nos diz: “Não
deixemos que nos roubem a esperança”. A escola Católica é chamada a contrariar “uma globalização
sem visão, sem esperança”.
O país está passando por uma recessão no âmbito econômico, é necessário nos dar as mãos e
somar as forças.
Comunicamos o aumento de 5% das mensalidades para o ano de 2019.
As inscrições e matrículas para os alunos novos começarão no dia 23 de outubro:
 Horário: manhã → 08h às 11h30min
tarde → 13h30min às 16h30min
Matrículas para os alunos antigos
Dezembro: de 11 a 18
 Horário: manhã → 08h às 11h30min
tarde → 13h30min às 16h
Sábado – dia 15 → 09h às 11h
Trazer o comprovante de pagamento de dezembro, identidade e comprovante de residência.
Após este período, somente em janeiro a partir do dia 7 de janeiro de 2019.
O pagamento da mensalidade de janeiro será feito na tesouraria.
A Colônia de Férias no mês de janeiro será no dia 7 até o dia 25 de janeiro.
Organização Direção e Equipe Administrativa.
 Horário: período integral → 8h às 17h.
meio período → 13h às 17h.
 Valor: integral → R$ 700,00
somente a tarde → R$ 350,00
Trazer um lanche para manhã e outro para a tarde.
Oferecemos almoço, brincadeiras e banho.

Calendário de fevereiro de 2019: Início do ano letivo.
Dia 01 – Reunião de pais e entrega do material – Educação Infantil – 13h.
Reunião de pais – Ensino Fundamental I – 16h.
Dia 04 – Início das aulas do Ensino Fundamental II (6º ano ao 9º ano) - 7h da manhã.
Reunião de pais – Ensino Fundamental II (6º ano ao 9º ano) - 7h da manhã.
Início das aulas – Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

Período de adaptação da Educação Infantil (Maternalzinho e Maternal I):
De 04 a 08 – segundo a necessidade das crianças.
Março:
Dia 01 → aniversário da Cidade do Rio de Janeiro.
→ tarde carnavalesca. Os alunos podem vir com fantasia de carnaval a critério dos responsáveis.
Dia 06, 07 e 08 – Recesso escolar.
Dia 19 – Aniversário do Colégio – 97 anos.

Lista de material:
Em breve estará no site do colégio e o endereço para adquirir com a editora FTD.
UNIFORMES
Os alunos deverão comparecer diariamente, uniformizados! O uso do uniforme é importante item
de segurança e identificação dos alunos do Colégio, por tanto os responsáveis devem estar cientes da
obrigatoriedade do uso por parte dos Alunos, de acordo com o modelo e as especificações
informadas no momento da matrícula.






Educação Infantil: Conjunto de moletom azul marinho com o logo do Colégio; short vermelho
e blusa branca com detalhes vermelhos (com ou sem mangas); tênis preto e meias brancas (sem
detalhe). No verão é permitido vir com sandália preta ou marrom. Maternalzinho: sandália ou
tênis.
Fundamental I - do 1º ao 5º Ano: casaco de moletom azul marinho Oficial do Colégio,
camiseta do Colégio e calça jeans azul escuro, simples (sem enfeites), tênis preto e meias
brancas.
Fundamental II - 6º ao 9º Ano: casaco de moletom azul marinho Oficial do Colégio, camiseta
do Colégio e calça jeans azul escuro, simples (sem enfeites).
Educação Física:
Meninos: bermuda e camiseta do Colégio
Meninas: calça capri e camiseta sem manga do Colégio

.
Obs¹: Tênis branco, preto ou azul marinho.
Obs²: Favor personalizar o uniforme do seu filho(a)

Que o Deus da Vida e da Esperança abençoe cada família.
Atenciosamente,

Irmã Helena Ferreira de Lira

