
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2014 

 

 

Público: Responsáveis pelos candidatos habilitados para matrícula 

Assunto: Orientações para Matrícula de Alunos Novos – 2015 

 

Caros Responsáveis 

Seguem, abaixo, orientações para Matrícula de Alunos Novos – 2015. 

 

Período: 03/11/2014 a 06/11/2014 – Agendamento Online da Matrícula 2015 

Os candidatos habilitados para matrícula deverão acessar o site do Colégio Cruzeiro (www.colegiocruzeiro.com.br), clicar 

na opção Cruzeiro Online e selecionar a unidade de interesse para realizar, antecipadamente, o Agendamento Matrícula 

Online 2015 dentro do período estabelecido acima.  

Será aberta a página abaixo contendo os campos Login e Senha. 

 

O acesso será feito mediante login e senha do contratante, enviados no ato da Inscrição Online 2015. O manual de 

instruções estará disponível no site da Instituição, no seguinte caminho:  

Unidade Centro > Secretaria > Manual do Usuário – Agendamento Online 2015 ou Unidade Jacarepaguá > Secretaria > 

Manual do Usuário – Agendamento Online 2015 

 

Período: 10/11/2014 a 13/11/2014 – Matrícula 2015 presencial na Secretaria Escolar 

A matrícula do candidato deverá ser feita presencialmente na Secretaria Escolar, pois há a necessidade de entregar os 

seguintes documentos: 

- 2 fotos 3x4 recentes 

- Cópia autenticada da certidão de nascimento 

- Cópia da carteira de vacinação 

- Atestado médico 

- Cópia do documento de tipagem sanguínea (Lei Estadual n° 2.097/93) 

- Original e cópia do RG e do CPF do Responsável Financeiro 

Obs: Todos os documentos são necessários para o processo de matrícula. 

 

 



No ato da matrícula serão preenchidos os seguintes documentos: 

- Ficha Cadastral 

- Ficha do Centro de Saúde 

- Atestado de Veracidade dos Documentos Entregues 

- Aceite do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Seguro Canadá 

O valor de 100% da mensalidade de janeiro de 2015 deverá ser pago em boleto bancário até a data de vencimento do 

mesmo. A efetivação da matrícula ocorrerá automaticamente, somente após o pagamento do boleto. Todos os 

contratantes serão notificados via email e SMS. 

A Secretaria Escolar estará à disposição para qualquer esclarecimento. 

Agradecemos pela confiança depositada em nosso Projeto Pedagógico e desejamos sucesso a seu filho no Colégio Cruzeiro. 

Atenciosamente, 

Colégio Cruzeiro 


