
REDE ICM DE EDUCAÇÃO - IRMÃS DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 

ESCOLA PIO XII – 64 Anos         

                       Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2017 
 

 

 

 

“ Trabalho, oração, recolhimento interior, simplicidade de coração e sinceridade são 

    Bons preparativos para uma vida feliz.” 
 
                           (Bem-Aventurada Bárbara Maix, 1872 - Fundadora da Congregação das Irmãs do ICM) 

 

INFORMATIVO – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA / 2018 

 

             Senhor Responsável, 

 Chega às suas mãos o informativo sobre matrícula e outros expedientes. 

 Desejamos e esperamos continuar contando com sua parceria no ano de 2018. 
 

1. Matrículas/ 2018 

 

a. Início das Matrículas -  07/ Novembro 

b. Data limite de Matrículas com garantia do turno: 20 de dezembro (não garantimos a escolha de turno nem 

vaga para matrículas realizadas a partir desta data). 

c. Horário – 7h 30min  às 15 h 30min– para alunos do Maternal ao Ensino Médio 

d. Condições para Renovar a Matrícula – Apresentar a documentação: 

 

● Contrato de Prestação de Serviços Educacionais assinado pelos Pais ou Responsável legal (formulário fornecido 

para  assinatura no ato da matrícula). A via do Responsável, assinada pela Representante Legal da Escola, seguirá 

posteriormente. 

● Xerox da Carteira  de  Identidade  e  CPF  do Responsável legal.  No caso de  não  ser  um  dos pais, o  

Responsável legal deverá apresentar também a PROCURAÇÃO OU TUTELA. 

● Atestado médico para prática da Educação Física (Lei Estadual Nº 6545/13 de 02 de outubro de 2013) – alunos a 

partir do 1º ano do Ensino Fundamental. 

● Cópia do RG (alunos maiores de 16 anos) e do Título de Eleitor (alunos maiores de 18 anos). 

● Certificado de Reservista (alunos maiores de 18 anos). 

● Estar quite com a tesouraria da Escola. 

ATENÇÃO: No site da Escola, o Responsável terá acesso ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2018 

e outros informes sobre a matrícula.  

e.  Desconto de Irmãos:   

 - Para o segundo irmão ou dependente legal  -  5% sobre a mensalidade. 

 - Para o terceiro irmão ou dependente legal   -  10% sobre a mensalidade. 
  

OBSERVAÇÃO: Aos que indicarem novos alunos, será concedido, na 4ª parcela  da  anuidade/2018,  um  desconto  

de  25 % para cada matrícula efetivada. 
 

f. Plano de Pagamento da Anuidade Escolar/2018: 

 

 

CURSOS 

PLANO COM 12 PARCELAS 

PRIMEIRA PARCELA PARA JANEIRO/ 2018 

 

Ed. Infantil I, II e III  R$ 672,16 

1º ao 5º AE do Ensino Fundamental  I R$ 801,86 

6º ao 9º AE do Ensino Fundamental II R$ 948,84 

1º ao 3º Ano  do Ensino Médio R$ 1.124,08 

 

OBS: Faça a sua matrícula até o dia 20 de dezembro e ganhe um lindo squeeze com o Logo da Escola Pio XII. 

 

2. Atividades Extracurriculares - Cursos Livres: Maiores informações e matrículas ocorrerão na Secretaria do 

Espaço Cultural e Esportivo Pio XII - Av. Meriti, 280 – Vila Kosmos – Tels: 33016149. 

 

Modalidades: Natação, Hidroginástica, Ballet, Futsal, Capoeira e Judô. 



3. Atividade Extracurricular (Horário Integral) 

 

OBS: Somente para alunos de 5 a 9 anos e que estudam no Ensino Regular do 1º Turno. 

 

a.    Horário: 7h às 17h 30min; 

b.   Rotina do Horário Diversificado: Orientação de Estudos, Leitura, Oficinas de Artes, Momentos de 

Espiritualidade, Sala de Leitura, Informática, Atividades Recreativas e Esportivas na Quadra e na Piscina, Jogos, 

Mini-horta e Lazer Orientado. 

c.    Espaços Utilizados: Escola Pio XII e Espaço Cultural e Esportivo Pio XII 

d. Almoço e Lanches - Os cardápios do almoço e dos lanches (um para cada turno) serão organizados por 

Nutricionistas e disponibilizados no site da escola, clicando em Atividade Extracurricular (Horário Integral). 

e. Calendário Escolar: Os recessos previstos, no Horário Regular, serão seguidos também na Atividade 

Extracurricular. Esse calendário será disponibilizado no site da Escola, a partir de março/2018. O mesmo 

poderá sofrer alterações no decorrer do ano. 

f. Pessoal: Os grupos serão acompanhados, em tempo integral, por Monitoras sob a orientação de uma 

Supervisora. 

g. Modalidade de Pagamento: 12 Parcelas de R$ 997,24 com a 1ª Parcela no ato da matrícula e a 2ª   

Parcela para Fevereiro de 2018. 
 

4.  Material Escolar Individual:  Por opção do responsável, a compra do material escolar poderá ser realizada na 

livraria no interior da Escola, em horário de expediente. A lista de Material  estará  à  disposição  na  livraria e na  

Internet  (www.redeicm.org.br/pioxii), a partir de 12 de dezembro de 2017.  

 

5. Seguro Escolar: Em 2018, nossos alunos continuarão com a garantia do Seguro Escolar da Porto Seguro. 

 

6. Uniforme Escolar: Para todos os alunos é obrigatório o uso do uniforme, conforme especificado neste 

informativo. Camisa, casaco, calça ou bermuda. Tênis preto ou branco e meias brancas. Em 2018, ainda serão 

utilizados os uniformes antigos. 

 

OBS: Os alunos do Ensino Fundamental de 6º ao 9º AE e do Ensino Médio estão autorizados a usar calça 

jeans azul tradicional, sem detalhes, como parte do seu uniforme. 

As meninas do 6º ao 9º AE e Ensino Médio terão, no uniforme diário, a opção de uma bermuda jeans com o 

logo da Escola estampado na perna e as meninas da Educação Infantil terão a opção de um short-saia, em 

tactel. 
 

ATENÇÃO:  

PARA  AS ALUNAS DO 6º AE AO ENSINO MÉDIO, A BERMUDA DE LYCRA SÓ PODERÁ SER 

USADA NA QUADRA ESPORTIVA DURANTE AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 

 

Ponto autorizado de venda dos uniformes: 

 

       • Espaço Cultural Esportivo Pio XII – Av. Meriti, 280 – Vila Kosmos Tel: 33914830 – 8h às 12h e 13h às 18h. 

 

7. Horário de Expediente – Janeiro/2018: Para a venda de material escolar, Secretaria e Tesouraria -  8h às 11h e  

13h às 15h, nos dias úteis. 

 

8. NOVIDADES PARA 2018  

 

 Projeto Letrus - Excelência na produção de texto com foco no ENEM 2018; 

 Continuidade dos Aulões para o ENEM e UERJ; 

 Continuidade dos Simulados do 6º AE ao 3ª série do Ensino Médio; 

 Gincana 2018; 

 Disciplina de Ética e Filosofia para os alunos do 9º AE; 

 Sala de Convivência para os alunos durante os intervalos e outros momentos; 

 Aulas de Inglês e Educação Física para alunosda Educação Infantil; 

 Aulas práticas no Laboratório de Biologia para alunos do 5º AE com o Professor Marcos Paulino; 

 Aulas práticas no Laboratório de Ciências para alunos do 1º ao 4º AE com a Professora Regente. 

  



 

 9. Acesso ao Sistema Acadêmico – Informamos que o Sistema Acadêmico – Mentor Web poderá ser acessado 

através do nosso site (www.redeicm.org.br/pioxii). Esse acesso será feito com a mesma numeração de matrícula e 

senha utilizadas em 2017. Com o Mentor Web, alunos e responsáveis terão acesso ao boletim trimestral, 2ª via de 

boleto, declaração para comprovação junto à Receita Federal e outras informações. 

 

 

10. ClipEscola (Rede ICM Comunica) – Mantenha os seus dados atualizados no Sistema Mentor e, após baixar o 

aplicativo no Play Store, os alunos e responsáveis terão contato direto com Professores, Coordenação e Direção. 

 

 

 11.  Espanhol – Ensino Médio - As aulas de Espanhol acontecerão às quintas-feiras no período da tarde e, ao 

confirmar a inscrição, os alunos terão que cumprir todas as exigências acadêmicas, ou seja, frequência, pontualidade, 

uniforme, provas, trabalhos, entre outras. 

  Os responsáveis, cujos filhos desejarem cursar Espanhol, deverão, no processo de matrícula, em formulário 

específico, confirmar a inscrição na disciplina 

 

 

       12. Curso de Idiomas: A Escola continua parceira do Curso Brasas – Vila da Penha (próximo ao Shopping     

       Carioca). Os interessados deverão procurar a secretaria do curso para maiores detalhes. 

 

 

 

 

 

João Carlos Corrêa 

                                                                                                                                         Diretor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Promover um processo educativo que garanta fazer da Escola o  lugar da busca „do saber, do saber-fazer, 

do saber-ser, do saber-conviver e do saber-cooperar‟, como um espaço que possibilita o desenvolvimento e o 

gosto pelas múltiplas dimensões do conhecimento, através da humanização das relações, manifestando 

espírito de solidariedade, de inclusão e de cooperação.” 

                                                                                         (Projeto Educativo ICM) 

 

 

 

 
Av. Meriti, 265 – Vila Kosmos – Rio de Janeiro/ RJ 

Tels: 3391.0074 & 3391.0177 

 
www.redeicm.org.br/pioxii 

e-mail: pioxii@redeicm.org.br 

www.facebook.com/pioxiiicm 
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