
VALORES DE MENSALIDADE
PARA O ANO ESCOLAR DE 2019 

Senhores pais e responsáveis, saúde e paz!

O Instituto educacional há 28 anos vem oferecendo serviços educacionais da Educação infantil ao 5º ano do 

Ensino Fundamental e preservamos o ideal de uma escola transformadora e democrática, com compromisso do 

fortalecimento da cidadania, buscando em nossa herança cultural princípos e valores cristãos, analisando a vida 

presente e objetivando um futuro cada vez melhor, em sintonia com arealidade e as demandas sócio-econômi-

co-culturais.

Informações importantes:

• Se necessário, a coordenação pedagógica poderá convocar os pais para uma entrevista, sendo esta parte no 

processo de admissão.

• O IECC se reserva o direito de oferecer vagas para os anos/séries conforme as possibilidades, as demandas e 

as decisões internas.

• Para o 1º ano do ensino Fundamental I, o IECC esclarece que, de acordo com o Parecer nº 729/2013 do CEE/

MG, somente poderão ser matriculadas as crianças que completaram 6 anos até 30 de junho de 2018.

• O que garante a matrícula é a entrega de toda documentação exigida juntamente com o pagamento referente 

à 1ª parcela da anuidade 2019.

A anuidade escolar será dividida em 12 parcelas (ou proporcionalmente ao mês de matrícula). Os demais venci-

mentos ocorrerão a cada dia 10 de cada mês até dezembro.

Agradecemos a sua escolha e acima de tudo por nos deixar fazer 

parte da história da sua vida.

Cordialmente, Equipe de Educadores do IECC

SEGMENTO

IECC | Instituto Educacional Cidadão dos CéusMais informações: (31) 3363-3256

MATERNAL  [  1/2 PERÍODO ]

MATERNAL  [ INTEGRAL ]

INFANTIL  [ 1/2 PERÍODO ]

FUNDAMENTAL  [ 1/2 PERÍODO ]

R$ 287,00

R$ 287,00

R$ 287,00

INFANTIL  [ INTEGRAL ]

FUNDAMENTAL   [ INTEGRAL ]

R$ 487,00

R$ 487,00

R$ 487,00

Os livros didáticos são emprestados gratuitamente 
pela escola
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Os livros didáticos são emprestados gratuitamente 
pela escola

MENSALIDADE OBSERVAÇÕES


