
 A Associação Educacional de Niterói é uma escola fundada em 1993  e  formada 
por associação de pais.  A escola contempla todas as etapas da educação formal, indo da 
Educação Infantil ao Ensino Médio.
 A AEN preza por uma gestão democrática e se orienta pelos quatro alicerces da 
Educação para o século XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto 
e aprender a ser.
 É uma escola onde a jornada do aprendizado é o elemento mais importante e valio-
so do processo. Por isso, valoriza a afetividade, a construção do indivíduo, a coletividade, 
os aprendizados significativos, seus profissionais, o trabalho com turmas compactas e a 
liberdade. 
 O espírito de coletividade, afetividade e liberdade de ser é o que move educadores, 
alunos e associados que atuam na AEN.

Documentos necessários para a Matrícula:

• Declaração: escolaridade e quitação (escola anterior)
• Certidão de nascimento (cópia)
•  2 fotos 3x4 
• Histórico Escolar/Transferência (original e cópia)
• 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.

2610-4577

facebook/escola.aen

aen@.aen.com.br

21 98478-1926

@aen.escola

aen.g12.br

Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio

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



PASSO A PASSO MATRÍCULAS 2021

1. Agendar uma entrevista virtual via whatsapp da escola com a coordenação do segmento.
2. Solicitar contrato de matrícula 2021 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 entregar 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.

1ª PARCELA DA ANUIDADE 2021 (NO ATO DA MATRÍCULA) 
R$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais).
Pagamento à vista até 16 de novembro - R$ 600,00 (Seiscentos reais).
Parcelamento em duas vezes:
16 de novembro e 16 de dezembro - 02 parcelas de R$ 315,00 (Trezentos e quinze reais)

HORÁRIO INTEGRAL EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I
REFEIÇÕES INCLUSAS (Colação e almoço)
1x por semana   R$ 280,00 
2x por semana   R$ 420, 00
3x por semana   R$ 580,00 
4x por semana   R$ 770,00 
5x por semana   R$ 950,00 
Diária avulsa:     R$ 100,00

HORÁRIO INTEGRAL FUNDAMENTAL II 
REFEIÇÃO NÃO INCLUSA
1x por semana   R$ 275,00
2 x por semana  R$ 520,00
3 x por semana  R$ 750,00
4 x por semana  R$ 960,00
5 x por semana  R$ 1.100,00
Diária avulsa:     R$100,00

aen.g12.br

Educação Infantil Parcial R$ 1.155,00 R$ 14.490,00 
1º ao 5º Ano do EF I Parcial R$ 1.239,00 R$ 15.498,00

6º ao 9º Ano do EF II Parcial R$ 1.344,00 R$ 16.758,00 

1ª a 3ª Série EM Parcial R$ 1.418,00 R$ 17.646,00

SEGMENTOS TURNO Valor da
Anuidade

12 parcelas para
pagamento até o

dia 05 de cada mês

2021
MATRÍCULA


