Colégio Adventista de Votuporanga

“Promover, através da educação cristã, o desenvolvimento harmônico dos educandos, nos aspectos físicos,
intelectuais, sociais e espirituais, formando cidadãos pensantes e úteis à comunidade, à pátria e a Deus.”
Data: 25/09/2018
De: Direção
Para: Pais e alunos
Memorando: 054

Porque me fez grandes coisas o Poderoso; E santo é seu nome. Lucas 1:49
Estamos felizes porque o processo de matrículas 2019 já começou. Tivemos o lançamento para os alunos. Foi uma
grande festa!!!!
Nossos alunos receberam o Boleto de Pagamento da reserva de vaga/Matrícula (uma parcela da anuidade + T.M.A.).
Faça sua matrícula até 21/10, para garantir a vaga de seu(sua) filho(a) que receberá o brinde de matrícula e concorrerá
ao sorteio de belíssimos prêmios.
Muitos Alunos já estão garantindo sua vaga para 2019, então... não deixe para amanhã, procure hoje mesmo a secretaria
do Colégio e faça sua rematrícula com tranquilidade.
Lembramos aos Senhores que não é preciso aguardar até o dia 21/10. Vocês poderão efetuar o pagamento a qualquer
momento e apresentar o comprovante de pagamento na tesoureira da escola.
Obs.: A vaga do seu(sua) filho(a) está garantida até o dia D (21/10/18). Após esta data está aberto para alunos de fora.
Central de vendas: Até o dia 15/10 atenderemos pedidos normalmente, após essa data haverá reajustes nos uniformes
e iniciaremos os processos internos nos preparando para abertura de vendas para 2019, que iniciará no dia 12/11.
Neste ano temos uma novidade, um Whatsapp exclusivo para assuntos de Matrículas, é o (17)99791-1984. Divulgue
este número para seus amigos e interessados.
Car-Door: A partir de terça-feira – 25/09, até sexta-feira, dia 05/10, das 06h30 às 07h da manhã, para todos os pais que
quiserem colocar o car-door da campanha de matrículas 2019, estaremos com um funcionário à disposição na entrada
da Rua Santa Catarina.
Brinde de indicação: A cada novo aluno matriculado para 2019, que seu filho indicar, ele receberá na hora um lindo
brinde de indicação! Confira na secretaria do Colégio.
Projeto “Um por todos e todos por um”: Incentive seu filho a desenvolver a generosidade. Ajude-o a trabalhar na
campanha da Recolta em prol do CAAF, até o dia 15/10/2018.
Um Abraço
A Direção.

