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Agradecemos pelo carinho e confiança dos senhores para com a equipe EAC.
Parabenizamos aos pais e responsáveis:
 Pela colaboração com os horários de início e final de aula;
 Cumprimento do código de ética;
 Presença na primeira Reunião de Pais e Mestres;
 Acompanhamento do site e boletins informativos;
 Pontualidade no pagamento das mensalidades.
Com relação às atividades dos alunos realizadas no contra turno (reforços e trabalhos escolares), reforçamos que
os mesmos compareçam devidamente uniformizados, desta forma, estaremos priorizando a organização e
segurança em nosso ambiente escolar.

PARCERIAS 2017
Com relação a PARCERIAS de prestação de serviços, estamos abertos as propostas para 2017 que
poderão ser apresentadas ao Diretor da Escola, agende seu horário na secretaria ainda neste mês de
Março. Em abril faremos um boletim informativo divulgando sua empresa com as devidas informações.

ESCOLINHAS
Também a Escola oferece em seu ambiente físico as ESCOLINHAS de futsal e basquete. Os alunos poderão
comparecer na 1ª aula experimental de forma gratuita, havendo interesse poderão fazer sua matrícula e acertos
financeiros diretamente com o professor.
ESCOLINHA /

INFORMAÇÕES

DIAS / HORÁRIOS

OFICINA

FUTSAL
(Profº Kassio
99104-5989)

BASQUETE
(Profº André
99911-5342)

TURMAS
( ) Alunos de 1º e 2º ano /Terças e Quintas - 17h50 às 18h50
( ) Alunos de 3º ao 5º / Quartas - 18h às 19h e Sextas - 16h30 às 17h30
( ) Alunos de 6º ao 9º ano (masculino) Quintas - 19h às 20h
e Sextas - 15h00 às 16h00
( ) Alunas de 6º ao 9º ano (feminino) Segundas - 17h50 às 18h50
Obs. Turmas masculinas fecham com no mínimo 10 componentes e
femininas com no mínimo 8 componentes.
TURMAS
( ) Alunos de 1º ao 5º ano /Quartas e Sextas - 09h às 10h
( ) Alunos de 6º ao 9º ano / Quartas - 17h00 às 18h00
e Sextas - 13h30 às 14h30
Obs. Turmas mistas independentemente do número de componentes.

VALOR
MENSAL

R$ 60,00 (masc)
R$30,00 (fem)

R$ 70,00

CLUBES DE DESBRAVADORES E AVENTUREIROS
CLUBES - Dirigidos pela Igreja Adventista para todos os públicos.
CLUBE DE AVENTUREIROS
Responsável Rosemari Baena
(99930-6199)

CLUBE DE
DESBRAVADORES
Responsável João Amelico
Wordell Filho
(99123-9079)

- Reuniões semanais aos sábados com
brincadeiras, jogos educativos, estudo da
natureza e ajuda a comunidade;
- Idade: 6 a 9 anos
- Sábados das 15h30 às 17h na Escola
Adventista
- Conheça mais no site
www.aventureiros.org
- Reuniões uma vez por semana (Domingos)
para aprender a desenvolver talentos,
habilidades, percepções e o gosto pela
natureza. Vibram com atividades ao ar livre.
Gostam de acampamentos, caminhadas,
escaladas, explorações nas matas e
cavernas. Sabem cozinhar ao ar livre,
fazendo fogo sem fósforo. Demonstram
habilidade com a disciplina através de ordem
unida, e têm a criatividade despertada pelas
artes manuais. Combatem, também, o uso
do fumo, álcool e drogas. Trabalham em
equipe procurando sempre serem úteis à
comunidade. Prestam, também, socorro em
calamidades e participam ativamente de
campanhas comunitárias para ajudar
pessoas carentes. Em tudo o que fazem
procuram desenvolver amor a Deus e à
Pátria e, além disso, o Clube de
Desbravadores de Chapecó possui uma
fanfarra que participa de vários eventos
comunitários, inclusive desfile de 7 de
setembro.
- Idade: 10 a 15 anos
- Domingos das 9h às 11h30 na Escola
Adventista
- Conheça mais no site
http://www.adventistas.org/pt/desbravadores/

- Para participar, basta fazer
a inscrição no dia da reunião
do clube com a responsável.
- Mensalidade: R$25,00

- Para participar, basta fazer
a inscrição no dia da reunião
do clube com o responsável.
Mensalidade: GRATUITA

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente

Diretor Marcos Antonio Selhorst

