
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrículas 2014 
  Educação Infantil     Ensino Fundamental I  Ensino Fundamental II 

 

 

 

 

Manhã e Tarde    Manhã e Tarde                Manhã  

(a partir de 1 ano e 5 meses  

completos ou a completar até 31/03) 

 

 

 

Matrículas para novos alunos  

Educação 
Infantil 

Mini Maternal, Maternal I, Maternal II, 1º Período e 2º Período. 
A partir de 21 de outubro a 20 de dezembro de 2013. 

  

1º ao 5º ano A partir de 21 de outubro de 2013. 

  

6º ao 9º ano A partir de 21 de outubro de 2013. 

 

 

Evangelizando através da Educação. 

Informativo do Colégio Maria Imaculada - 2013 



Documentos necessários para efetivar a matrícula: 

 Cópia da certidão de nascimento ou da carteira de identidade. 

 Histórico escolar ou declaração de conclusão provisória. 

 02 fotos 3x4 (recente). 

 Declaração de “nada consta financeiro”. 

 Cópia do último boletim de notas. 

 Para a Educação Infantil cópia de cartão de vacina. 

 Pagamento da 1ª parcela 2014 e da taxa de material coletivo na Tesouraria do Colégio. 

Obs: Para o Curso Infantil não há histórico Escolar e nem cópia de boletim. 

Renovação de Matrícula 

Educação Infantil 
Ensino Fundamental I e 
Ensino Fundamental II 

De 28 de outubro a 
29 de novembro de 2013. 

Após esta data, alunos novos poderão 
ocupar as vagas disponíveis. 

 

Renovação de Matrícula On Line 

 
Acessar www.cmidf.com.br 

 
Para efetivar a Matrícula é necessário: 
1- Preencher, assinar e entregar na secretaria do colégio o requerimento 
de matrícula e o contrato de prestação de serviços. 
2- Pagar, na rede bancária, o boleto da primeira parcela 2014, até 06/01. 
A taxa de material coletivo poderá ser paga no colégio, até 31/01/2014. 
Em caso de dúvida ou dificuldades entrar em contato com a secretaria do 

colégio. Tel:(61) 3248 4768 – secretaria@cmidf.com.br 

. 

 

Material coletivo 2014 

 
Para a aquisição do material de uso coletivo, há duas opções: 

 Pagar a taxa estabelecida. 

 Adquirir o material de acordo com a lista. Neste caso, o material 

deverá ser entregue no almoxarifado, na primeira semana de 

aula. 

Horário:  das 7h30 às 11h ou das 13h30 às 17h. 

Obs: O material será conferido na presença do responsável e só será 

aceito se estiver completo.  

. 

 

 

 

Tel:(61)


Atividades do início de 2014 

 

Dia 22 de janeiro 

 Entrega de material individual dos alunos da Educação Infantil 

até o 5º ano do Ensino Fundamenta, nas salas de aula: 8h para 

o Matutino e 14h para o Vespertino. 

 

Dia 23 de janeiro 

 Reunião de Pais da Educação Infantil ao Ensino Fundamental  

às 8h (turno matutino) e às 14h (turno vespertino). 

 

Dia 27 de janeiro início para maternal I ao 9º ano  

No dia 27 de janeiro, os alunos do Maternal I, Maternal II e 1º Período 

permanecerão no Colégio até às 10h (turno matutino) e até 16h (turno 

vespertino). 

Dia 29 de janeiro início das aulas do Mini Maternal permanecerão no 

Colégio até às 10h (turno matutino) e até 16h (turno vespertino). 

 

. 

 

Horário das Aulas  

 

Uniforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Matutino: 

- 6º ao 9º ano do EF: 7h30 às 12h 
- Educação Infantil e 1º ao 5º ano do EF: 7h30 às 12h 
 

 Vespertino: 
- Educação Infantil e 1º ao 5º ano do EF: 13h30 às 18h 
 

 
 

 
       Informações no site do colégio 

 

Colégio Maria Imaculada 
Associação Educativa e Assistencial Maria Imaculada                                                                                

SHIS QI 05 Chácara 72 – Lago Sul – Brasília – DF – 71600-790                                                                      

Tel.: (61) 3248-4768 – Fax: (61) 3248-6464 – cmidf@cmidf.com.br                                                        

 


