
 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

ANUIDADE 

*Anuidade = R$10.855,00  
(conforme contrato escolar) 

 

 

Forma de pagamento: 

* 13 parcelas mensais de R$ 835,00 (1ª no ato da matrícula + 12 parcelas a partir de 

janeiro/2020) 

 

Desconto de indicação: R$ 100,00 em cada parcela 

Valor líquido mensal com pagamento em dia 13 x R$ 735,00  

A anuidade para matrículas novas, poderá ser parcelada em 12 vezes. 

CONTRATURNO: Acrescenta-se 12 parcelas de R$ 550,00 de janeiro à dezembro/2020 

(conforme contrato terceirizado de contraturno) 

 

O pagamento da anuidade poderá ser antecipada com 10% de desconto, se solicitado até Novembro/19. 

 

Não considerado no valor da *anuidade: 

• Lista de materiais e livros paradidáticos (valores conforme papelaria e livraria de sua 

preferência); 

• Custos de celebrações conforme proposta do evento específico (Dia das Mães, Dia dos 

Pais, Dia das Crianças...), Formaturas, Encerramentos, Aulas de Campo, Passeios c/ 

respectivo transporte, eventos; 

• Contratação de contraturno; 

• Alimentação (cantina e refeitório); 

• Atividades opcionais; 

• Livros didáticos (Diretamente na secretaria)   

 

Li, entendi e concordo com as informações constantes neste documento. 
 
___________________, _________________________________ 
 
 
________________________________________ 
Assinatura 

 

 

_______________________________________ 

CEDUCA 

 

HORÁRIOS: Regular: Manhã 07:55 às 12:15 Integral: 07:00 às 19:00   

            Tarde 13:30 às 17:55 

Observações:                                                                                                              Artigo 1° e artigo 2º da Lei n.º 9.870 

Quantidade de Alunos por sala/classe para o período regular:  

Educação Infantil: Berçário 1 e 2 : 8 , Infantil 1 e 2 :12 , Infantil 3 : 15 , Infantil 4 : 16 ,  Infantil 5: 20 

1º ano: 25         

2º ao 5º ano: 30  

Fundamental 2: 30 

 

Validade da tabela 31/12/2019 

                       Tabela de Investimento 2020 Período Regular e Contraturno 

 



 

 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

Eu, ____________________________________, representante legal do(a) aluno(a),   

_________________________________________________, AUTORIZO o uso da 

imagem e/ou voz do(a) mesmo(a), bem como autorais aos trabalhos acadêmicos 

desenvolvidos, incluindo as artes e textos que poderão ser exibidos junto com a imagem 

do aluno ou não, a título gratuito, sem qualquer ônus, por prazo indeterminado, sem 

direito a qualquer tipo de indenização, nos seguintes tipos de mídia: impressa (folders, 

panfletos, painéis publicitários, jornais e revistas) ou eletrônicas (televisão, internet e 

meios de comunicação e divulgação semelhantes) etc., sempre vinculadas à Instituição, 

ao ensino e educação, da escola CEDUCA – Associação Centro de Educação Cristã 

Acadêmica, com sede na Rua Major Vicente de Castro, nº 2575, Curitiba – PR, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 03.249.360/0001-10, sejam essas destinadas à divulgação ao 

público em geral e/ou apenas para alunos da escola, ainda que o acadêmico se encontre 

já na condição de egresso. 

Tal autorização refere-se às produções feitas exclusivamente pela instituição, não 

havendo qualquer responsabilidade por terceiros, eventos públicos (Dia dos Pais, Feiras 

do Conhecimento, etc), promovidos pela escola. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito da 

imagem do(a) aluno(a), sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à 

sua imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 (dias) vias de 

igual teor e forma. 

 

          Curitiba, _____/______/ ______ . 

 

 

__________________________________ 

Assinatura 


