São Carlos, 01 de fevereiro de 2019.
Prezados Pais.
Agradecemos a confiança em entregar seu filho diariamente ao Sistema Educacional Adventista, nosso
compromisso juntamente com sua família é caminhar transmitindo os valores e princípios de uma boa
educação. Desejamos um ano de sucesso e bênçãos em sua família.
HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DAS AULAS.
Alunos do período da manhã - 6º ao 9º ano e Ensino Médio.
Entrada: 07h10, pelo portão principal da Rua Jacinto Favoretto, 992.
Sáida: 12h00 alunos de 6º ao 9º ano e 12h45 alunos do Ensino Médio.
Lembrando que às segundas-feiras os alunos do médio continuam no horário da tarde com as
aulas em complemento da Grade Curricular conforme horário recebido por eles.
Alunos do período da tarde- 6º ao 9º ano.
Entrada: 13h00, pelo portão principal da Rua Jacinto Favoretto, 992
Saída: 18h00 de segunda a quinta-feira e na sexta feira saída às 17h00
OBSERVAÇÕES:
•

ATRASOS: A tolerância permitida para entrada na 1ª aula será de até 5 minutos após o sinal.
Depois disso o aluno somente será autorizado entrar na 2ª aula com justificativa por escrito
(atestado) ou motivos de força maior.

•

SAÍDAS EM HORÁRIO DE AULAS: Apenas será permitida quando houver solicitação por escrito,
assinada pelo responsável e encaminhada para Orientação Educacional. Não serão aceitos SMS,
contato telefônico, whatssAp ou e-mail.

•

LIBERAÇÃO AO TÉRMINO DAS AULAS: Será seguida a autorização registrada na ficha de
segurança preenchida pelo responsável no ato da matrícula. Vale ressaltar que não serão aceitos
SMS, contato telefônico, whatssAp ou e-mail. Portanto qualquer alteração ou eventualidade
somente autorização por escrito devidamente assinada pelo responsável.

TAXA DE EVENTOS
Lembramos aos pais que iniciaremos a entrega de presentes das datas especiais aos alunos. Pedimos
por gentileza se ainda não foi feito o acerto, que entrem em contato com o setor financeiro até a data
limite de 20/02/19.
CENTRAL DE VENDAS
Informamos que já chegaram vários pedidos dos materiais didáticos e uniformes. Verifique se o seu já
está disponível para conferência e retirada.
Atendimento de 2ª a 5ª feira das 07h30 às 15h e 6ª feira das 07h30 às 14h.
Observação: Pedimos aos pais que salvem o número (16) 997558656 na agenda de seus contatos. O
número será utilizado no sistema de “lista de transmissão” para agilizar a comunicação entre o
Casc X Pais.
A Direção.

