
 

 

 

 

                                                                                                                           UNIDADE SANTO AMARO 

 

Janeiro de 2019. 

 

Comunicado: 001/2019 
 

“Eu sou o Eterno, o Deus de vocês; eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo ” 
(Isaias 41:13) 
 

Prezados Pais e Responsáveis, 

 

Muito obrigado por escolher e confiar à Escola Adventista a complementação da educação do seu filho. A maior 

herança que podemos passar à próxima geração é uma educação de qualidade que forme e transforme pessoas 

para uma vida melhor. 
                                                                                                                                             

Algumas considerações: 
 

• No primeiro dia de aula, os alunos deverão estar devidamente uniformizados e com o 
material didático completo, identificados com nome completo do aluno; 

• Ao aluno não aprovado, a matrícula ficará valendo para a série em curso; 

• Dia 28/01/2019: Início do ano letivo. Nessa data haverá, para todas as séries, Educação 
Infantil ao Ensino Médio, REUNIÃO DE PAIS, MESTRES E ALUNOS. 
 

TURMAS DA MANHÃ TURMAS DA TARDE 

Educação Infantil ao 5º ano – 7h às 9h Educação Infantil ao 5º ano – 13h às 15h 

6º ano ao Ensino Médio – 9h30 às 11h30 6º ano ao Ensino Médio – 15h às 17h 

 

 

• Para Educação Infantil ao 5º ano, turmas manhã e tarde, a partir do dia 14/01/2019, 
trazer, na recepção, materiais didáticos devidamente encapados e etiquetados. (Nome 

completo do aluno). 
 

NOVIDADE NO COASA! 
 

• CONTRATURNO – Educação Infantil ao 5º ano. 
 

✓ Período Matutino: Para os alunos que estudam a tarde; 

✓ Período Vespertino: Para os alunos que estudam pela manhã; 
✓ Incluso: Refeições (almoço ovolactovegetariano e lanche no 

contraturno); 
✓ Atividades extracurriculares: Leitura, horta, educação física, recreação, 

trabalhos manuais com reciclagem e um extraordinário acompanhamento 

na lição de casa e conhecimentos gerais; 
✓ Valor: R$700,00; 

 
A história de vida do seu filho continua aqui no COASA! 
 

Reafirmamos o nosso compromisso com todos vocês! 
 

Atenciosamente, 
 
Francis Freire  

Diretora 


