
 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO NOGUEIRA MINEIRO 
Portaria 150 E/COI. E – CNPJ 39.481.098/0001-81 

Rua Ceará; Lote; 7 Quadra: 02 – Santa Cruz – D. Caxias / RJ 

CEP: 25.255-070. www.nogueiramineiro.g12.br 

 

Duque de Caxias; 9 de março de 2022 

 

Senhores Responsáveis, 

 

O PROJETO MATEMÁTICA ZERO foi criado como uma 

forma contínua de reforço e aprofundamento nos conceitos 

básicos da Matemática que os alunos esqueceram ou não 

conseguiram compreender bem. 

O projeto ocorre às sextas-feiras, seguindo 

calendário pré-determinado, no período da tarde, de 14:00h 

às 15:40h e a inscrição deverá ser realizada pelo aluno ou 

responsável na secretaria da escola. 

O valor do projeto é de R$80,00 e contempla as 4 

sextas-feiras previstas no calendário abaixo, sendo 

necessário novo pagamento para o calendário seguinte. 

 

DATA AULA 

11/3 AULA 1 

18/3 AULA 2 

1/4 AULA 3 

22/4 AULA 4 

 

A formação de turma para o projeto depende do 

número mínimo de 15 alunos. 

 

Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica 
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