
ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR

COLÉGIO VILA MILITAR

INFORMATIVO DE REMATRÍCULA 2019 / 2020

O Diretor  Comandante  do  Colégio  Vila  Militar  Vida  e  Ensino  (CVM Vida  e

Ensino) informa o início do processo de rematrículas para o ano letivo 2020, destinado

aos alunos regularmente matriculados no ano de 2019, nesta instituição de ensino

prestadora de serviços educacionais.

Certo  da  confiança  dedicada  ao  nosso  Colégio  e  em  nossa  equipe,  e

acreditando  na  continuidade  da  parceria  estabelecida  com  as  famílias  de  nossos

alunos,  solicitamos a cuidadosa leitura deste informativo,  que resume as condutas

necessárias ao processo de rematrícula.

As rematrículas dos(as) alunos(as) já matriculados(as) no CVM Vida e Ensino

no ano de 2019, acontecerão a partir de 27 de Outubro de 2019, através de contato

presencial com a Secretaria do CVM Vida e Ensino. Contudo, em 01 de setembro de

2019,  os(as)  alunos(as)  receberam  o  “Envelope”  que  regula  todo  processo  de

matrículas, para conhecimento dos(as) responsáveis financeiros.

O “Envelope” apresenta todo detalhamento sobre vagas, valores, descontos,

material  didático,  uniformes  e  outras  informações  pertinentes,  destacando  que  a

rematrícula somente estará disponível  para o(a) responsável  financeiro(a) por

aluno(a) que estiver adimplente com suas obrigações financeiras junto ao CVM

Vida e Ensino, ou seja, com nenhuma parcela em aberto, seja da prestação do

serviço educacional, seja do fornecimento do material didático, bem como, sem

pendência  documental  perante  a  Secretaria  do  CVM  Vida  e  Ensino,  não  se

admitindo o descumprimento destas condições.  Importante esclarecer  que  não

será exigida à caução de reserva de vaga para o ano letivo de 2020.

O(A) responsável financeiro(a) deverá procurar a Secretaria do CVM Vida e

Ensino nas datas especificadas abaixo para assinatura do contrato e efetivação da

matrícula, perante o pagamento da Taxa de Eventos nos valor de R$ 445,00, que já

esta inclusa no valor da anuidade, destacando que o não comparecimento até o dia

18/11/2019, a Direção do CVM  Vida e Ensino entenderá que não há interesse na



rematrícula  e  consequentemente  a  vaga  estará  disponível  para  oferta  de

matrícula nova.

Datas importantes e horários de atendimento

Realização  da
Matrícula/Rematrícul
a

Data  de  retorno
do
Requerimento
de Matrícula

Atendimento

Matrícula  Nova
Associado

A  partir  de  27  de
Outubro

Entre 08h e 18h

Matrícula Nova
Não associado

A  partir  de  27  de
novembro

Entre 08h e 18h

Rematrículas Entre  01 Setembro e
22 de novembro

Até  18  de
novembro

Entre 08h e 18h

Tabela de Anuidades e Mensalidades

ANUIDADE
NÃO

ASSOCIADO

Mensalidade
(12x) não
associado

ANUIDADE
ASSOCIADO

Mensalidade
(12x)

associado 
Ensino

Fundamental II
(manhã)

10.165,00 810,00 7.249,00 567,00

Ensino Médio
(manhã)

1º e 2º série

10.885,00 870,00 7.753,00 609,00

Ensino Médio
3º série (manhã)

11.197,00 896,00 7.971,40 627,20

*** O CVM Vida e Ensino se reserva o direito de não abrir  turmas, caso não haja

número mínimo de alunos efetivamente matriculados

CVM Vida e Ensino – Francisco Beltrão

Endereço: Rua Goiás, 1466. Bairro Nossa Sra. Aparecida.

Telefones (46) 3523-4987 / 46-99110-1809

E-mail: secretaria@cvmvidaeensino.com.br
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