
  

COLÉGIO ADVENTISTA DE ALTAMIRA 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 

Rua Maringá, 2530, Jardim Uirapuru - CEP 68.374-000 – Altamira - PA 
Fone: (93) 3515-8844 – cas.secretaria@adventistas.org.br  

 

Comunicado – CAA/2019                                                                                                            Altamira, 20 de maio de 2019. 

 

Estimados pais ou responsáveis, 

 

O Colégio Adventista de Santarém sente-se honrado em ter seu filho como nosso aluno e Vossa Senhoria, na 

condição de pai/mãe e/ou responsável em nossa Instituição de Ensino. O ano letivo está passando rapidamente e 

consequentemente nos aproximamos do período das matrículas para 2020. Diante disso, o Departamento de Assistência 

Social Educacional tem o prazer de informá-los, conforme Edital para Seleção de Candidatos a Bolsas de Estudos ano 

letivo de 2020, que já se encontra disponível no colégio, afixado nos murais, para ciência dos interessados, que a partir 

do dia, 21 de maio de 2019, estaremos dando início ao processo de Avaliação para a Renovação de Bolsa de Estudo 

para o ano letivo de 2020, que será conduzido por uma equipe da Assistência Social da Escola. Solicitamos atenção 

especial ao calendário abaixo. 

Data Atividade Local 
21/05 Entrega de Formulário aos responsáveis dos alunos veteranos. CAA 

22 à 28/05 Devolução dos formulários preenchidos e documentação em anexo para Assistência Social 
(alunos veteranos, que já possuem bolsa de estudos em 2019). 

CAA 

29/05 à 19/06 Análise das fichas pela Assistente Social.  CAA 
25/06 Entrega de formulário a alunos novatos. CAA 

31/07 à 09/08/19 Devolução dos formulários preenchidos e documentação em anexo para Assistência Social 
(alunos novatos, que pretendem concorrer à bolsa de estudos para 2019). 

CAA 

12/08 à 27/08/19 Análise das fichas pela Assistente Social.  CAA 
26/06/2019 Resultados da 1ª Etapa das Análises das Solicitações de Bolsas aos pais. CAA 
30/08/2019 Resultados da 2ª Etapa das Análises das Solicitações de Bolsas aos pais. CAA 

 

Desta forma, solicitamos a atenção dos senhores pais e ou responsáveis para a documentação anexa onde temos 

informações referentes ao Processo de Bolsa Educacional de seu filho para o ano letivo de 2020. Informamos ainda que 

como parte das documentações contida no envelope segue o formulário de “SOLICITAÇÃO DE BOLSA EDUCACIONAL – 

2020” para que seja PREENCHIDO e ANEXADO todos os documentos solicitados, para a garantia ao direito de concorrer 

a BOLSA de ESTUDO de seu filho para o ano de 2020. Solicitamos ainda a atenção dos senhores para as datas no 

calendário acima. A não devolução do envelope, até 28 de maio, contendo as documentações completas, solicitados aos 

pais, entenderemos que os mesmos estão abrindo mão do direito de concorrer a bolsa educacional para o ano letivo de 

2020. Informamos ainda que, a partir do dia 25 de junho, conforme calendário acima, abriremos as inscrições para os 

novos candidatos. Portanto, não receberemos mais documentos de candidatos veteranos. 

Para concorrer à renovação da bolsa para o ano de 2020, é indispensável que as mensalidades do aluno bolsista 

parcial (50%), estejam em dia e que não haja pendência de nenhum documento no processo de concessão de gratuidade 

do ano anterior de todos os candidatos. Outros fatores que poderão ser excludentes ao benefício são: indisciplinas em 

sala de aula ou fora, faltas em excesso e retenção (reprovação). Caso haja pendências, solicitamos que entre em contato 

o quanto antes com a tesouraria da Colégio Adventista de Altamira, a fim de que possam ser solucionadas. 

Ressaltamos que o prazo para a entrega da documentação e dos formulários devidamente preenchidos se 

encerrará no dia, 28 de maio de 2019 às 17h00 para os alunos veteranos e 09 de agosto de 2019 às 16h30 para os 

alunos novatos. Em hipótese alguma serão aceitos documentos fora deste prazo.  

Atenciosamente, 

Departamento de Assistência Social Educacional. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 TERMO DE CIÊNCIA 

Eu_____________________________________________________________responsável por___________________________________________ 

aluno do ___________ano, recebi o Comunicado - CAA/2019, referente às informações do Edital para Seleção de 

Candidatos a Bolsas de Estudos para o ano letivo de 2020, enviado no dia _____/_____/2020. Estou ciente. 

Assinatura do Pai/Mãe e/ou Responsável: ________________________________________________________________                  

mailto:cas.secretaria@adventistas.org.br

