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ESCOLA ADVENTISTA ENGENHEIRO GOULART
“Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração; guarda a minha vida do temor do inimigo”
Salmos 64:1
:31

São Paulo, 16 de janeiro de 2019
Comunicado nº 02/2019
Prezados pais, responsáveis e alunos,
Somos gratos a Deus porque nos concedeu a oportunidade de mais um ano juntos
com você e sua família, e pelos novos alunos e seus familiares em 2019.
Seguem algumas importantes orientações referentes ao início das nossas
atividades:
Horário de Funcionamento
Período 21/12/2018 à 18/01/2019 das 8h às 17h
A partir do dia 21/01 – Expediente normal das 7h às 18h
Feriado – 25/01
Conforme consta em nosso calendário escolar, no dia 25/01 (Aniversário da
Cidade de São Paulo), sexta-feira não teremos expediente.
Volta as Aulas – 28/01
6º ao 9º Ano – O primeiro momento será no Auditório para informações da rotina
pedagógica, chamada e apresentação do grupo de professores e equipe
administrativa. Os alunos serão encaminhados para as salas de aula.
Pré I ao 5º Ano - Os pais e alunos serão encaminhados para as salas de aula onde
se reunirão com os professores para receberem informações relevantes sobre a
organização do ano e entrega dos materiais etiquetados com os dados dos
alunos. Após a reunião os alunos sairão com os pais.
RPM – Reunião de Pais e Mestres
06/02 - 5º Ano ao 9º Ano: 8h às 11h
07/02 - Pré I ao 4º Ano: 13h às 16h

Material Escolar
Sugerimos a compra dos materiais didáticos e uniformes o mais rápido possível,
assim não haverá dificuldade e perdas no início das aulas
04/02/2019 – Início da utilização dos livros.
Tesouraria
Os boletos das mensalidades de janeiro foram emitidos e enviados via correio
com vencimento para o dia 10/01/2019, caso não tenha recebido, favor entrar
em contato com a tesouraria.
Novo Horário
Manhã:
5º Ano: 7h25 às 11h50
6º ao 9º Ano: 7h às 11h50
Tarde:
Segunda à quinta-feira das 12h45 às 17h15
Sexta-feira das 12h45 às 16h45
Fale Conosco
Telefone: 2623-1900
e-mail: eaeg@apl.org.br
http://egoulart.educacaoadventista.org.br
Desde já agradecemos a parceria e colaboração, colocando-nos a disposição para
quaisquer dúvidas.
Atenciosamente,

Equipe Administrativa

