
PASSO A PASSO MATRÍCULAS 2022

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA:
• Declaração: escolaridade e quitação (escola anterior)
• Certidão de nascimento (cópia)
•  02 fotos 3x4 
• Histórico Escolar/Transferência (original e cóvpia)
• Carteira de vacinas (até 5 anos - cópia)
• Carteira do plan¬o de saúde (cópia)
• Audiometria (1º ano – Ensino Fund.) - com laudo
• Exame de vista (1º ano – Ensino Fund.) – com laudo
• Atestado de saúde para as atividades de Educação Física
(caso haja restrição médica).
• Carteira de Identidade (Ensino Médio)
• Identidade, CPF e comprovante de residência do responsável       
financeiro.

1. Agendar uma entrevista virtual via whatsapp da escola com a 
coordenação do segmento.
2. Solicitar contrato de matrícula 2022 que será enviado em pdf 
via e-mail ou agendado para buscar na secretaria da escola a 
partir do dia 16 de Novembro.
3. Preencher todo o contrato, rubricando todas as vias e 
assinando nos locais determinados.
4. Juntar ao contrato as fotos e documentos solicitados e entre-
gar na secretaria da escola, a partir do dia 16 de novembro e, 
caso não seja possível entregar, entrar em contato via telefone 
para verificar a forma de devolução.
5. Efetuar a pagamento da primeira parcela da anuidade.

Horário de atendimento da Secretaria Escolar:
De 2ª a 6ª feira, das 8h às 18:30h. 

Educação Infantil 

1º ao 5º Ano do EF I 

6º ao 9º Ano do EF II 

1ª a 3ª Série EM 

SEGMENTOS 

R$ 800,00

R$ 800,00

R$ 800,00

R$ 800,00

TAXA ASSOCIATIVA

R$ 16.052,00

R$ 17.156,00

R$ 18.548,55

R$ 19.520,00

ANUIDADE

12 X R$ 1.271,00

12 X R$ 1.363,00

12 X R$ 1.479,00 

12 X R$ 1.560,00 

MENSALIDADE

TAXA ASSOCIATIVA
(NO ATO DA MATRÍCULA) 

Pagamento à vista até 16 de novembro
 R$ 800,00 (Oitocentos reais).

Parcelamento em duas vezes:
16 de novembro e 16 de dezembro 
02 parcelas de R$ 400,00 (Oitocentos reais)

Eu sou porque nós somos
Desde 1993 educando com afeto.

aen@aen.com.br
(21) 2704-9479 / 2610-4577

(21) 98669-1783

R. Goitacases, 875 - São Francisco - Niterói - RJ


