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São Paulo, 22 de setembro de 2022 
COMUNICADO GERAL – 6º ao EM   

 
 Prezados pais e/ou responsáveis, abaixo estão algumas orientações importantes: 
1. REMATRÍCULA PARA VETERANOS  
 
A campanha de matrículas para o ano de 2023 está oficialmente aberta! Aproveite os benefícios  
de fazer a matrícula ainda neste mês: 

• Desconto de 70% na rematrícula até 16/10. 
• 1 camiseta (modelo novo) para matriculados, disponibilidade até o dia 30/09  

• 10 cupons para matrícula efetivada no balcão até o dia 05/10;  

• 15 cupons para matrícula efetivada de forma on-line até 05/10;  

• 05 cupons para matrícula efetivada no balcão do dia 06/10 até o dia 16/10;  

• 10 cupons para matrícula efetivada de forma on-line do dia 06/10 até 16/10;  
Para concorrer ao sorteio de: 

✓ Um Playstation 5 
✓ Uma Cadeira Gamer 

 
Neste momento, ainda temos vagas em todas as turmas.  
Entretanto, quem passou pela secretaria do Colégio hoje, pode notar o movimento atípico.  

 
A demanda de alunos novos tem aumentado expressivamente. Por esse motivo, sugerimos que  
garantam a parceria para 2023 o mais breve possível. Não esqueça que a vaga do seu filho está  
garantida até o dia 16/10.  
 
Para auxiliá-los na efetivação da matrícula on-line, disponibilizamos um tutorial, acesse: 
https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/dgx0yOlRjqtBttfLvPShlyWJp8Tb3O1sIx5aaIZA.pdf 
Importante: O botão de rematrícula só estará disponível no login do responsável legal.  

 

2. PLANTÃO DE REMATRÍCULA  
 
 
 
 
 
 

 

3. MUDANÇA DE PROFESSOR DE GEOGRAFIA  
 
Como é do conhecimento de todos os alunos, o Professor Anderson, de Geografia, afastou-se de suas 
atividades por problemas de saúde.  
Assumirá as aulas do 6º ao EM no período manhã e EM do período da tarde o Professor Filipe, a partir de 
hoje 22/09; as aulas do 6º ao 9º ano do período da tarde, a professora Helen, que assumirá a partir de 26/09 
(segunda feira). 
Pedimos que orientem seus filhos a receberem bem esses professores. Queremos ter um bimestre 
abençoado. E Orem pela recuperação do professor Anderson.  
 

Atenciosamente,  
Gildete Hereida 

Diretora 

DIA “D”:  
 

Dia: 16/10  
Horário: 08h às 15h 
 

PLANTÕES até as 20h 
22/09 quinta-feira 
27/09 terça-feira 
04 e 11/10 terça-feira 
 

 

Dia: 09/10 (Domingo)  
Horário: 08h às 13h  
 

https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/dgx0yOlRjqtBttfLvPShlyWJp8Tb3O1sIx5aaIZA.pdf

