Colégio Adventista de Votuporanga
MISSÃO: Promover, através da educação cristã, o desenvolvimento integral do educando, formando cidadãos autônomos,
comprometidos com o bem-estar da comunidade, da pátria e com Deus.

18 de Setembro

Memorando Nº 51/2018

“A verdadeira educação não desconhece o valor dos conhecimentos ou aquisições literárias; mas acima da instrução aprecia a capacidade,
acima da capacidade a bondade, e acima das aquisições intelectuais o caráter. O mundo não necessita tanto de pessoas de grande
intelecto,. como de nobre caráter.” Ellen White

Queridos Pais e/ou Responsáveis,
Atuando há mais de 120 anos no Brasil, a Educação Adventista desenvolve um programa de formação
integral, visando o desenvolvimento físico, emocional, mental, sociocultural e espiritual de seus alunos, preparandoos para se destacarem como cidadão autônomos, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. Somos
internacionalmente reconhecidos por nossa excelência acadêmica e princípios bíblico-cristãos.
Escolher nosso Colégio para seu FILHO é aumentar o potencial dele para vencer!
Muito além do ensino, o Colégio Adventista educa com ética e valores eternos. Tudo isso integra nossa
tradição em educar gerações, da Educação Básica ao Ensino Superior.
Acompanhe abaixo as informações necessárias para a efetivação da REMATRÍCULA do seu(sua) filho(a)
para o Ano Letivo de 2019:
1. REMATRÍCULA RÁPIDA, FÁCIL E COM SUPER PROMOÇÃO/desconto
Você está recebendo, juntamente com este comunicado, os documentos necessários para a efetivação da
rematrícula de seu(sua) filho(a). Queira por gentileza, atentar para as informações a fim de que você possa usufruir
de todos os benefícios oferecidos pelo processo de continuidade nos estudos. Lembramos que após o dia 21 de
Outubro, não podemos assegurar a vaga de seu(sua) filho(a), uma vez que, na sequência, abriremos as vagas
remanescentes aos novos interessados.

2. VALORES DA REMATRÍCULA E MENSALIDADES 2019
O Valor da Anuidade Escolar é distribuído em 13 parcelas (12 mensalidades de Janeiro a Dezembro +
REMATRÍCULA (composta pela TMA = Taxa de Material de Apoio e o custo de uma mensalidade).
REMATRÍCULA ATÉ
21/10/2018
Desconto de 50% do
custo de 1 mensalidade

REMATRÍCULA DE 22/10 A
DEZEMBRO
Desconto de 30% do custo
de 1 mensalidade

REMATRÍCULA DE
JANEIRO DE 2019
Mensalidade integral

TMA: Corresponde a todos brindes de datas especiais (dia das mães, pais, crianças, páscoa, estudante).

3. “DIA D” e Mostra Cultural
Data: 21/10/18 (domingo)
Horário: das 9h às 13h
Local: CAV- Colégio Adventista de Votuporanga
VANTAGENS:

 Último dia do desconto especial de 50%
 Vaga assegurada para 2019
 Sorteio especial: uma moto motorizada, um hoverkart e muito mais (só para alunos rematriculados até o DIA D)
Na certeza de ter-lhes informado o necessário, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que
se fizerem necessários.
Atenciosamente,
Equipe Administrativa do CAV

