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CIRCULAR Nº 04/21. Em 1 de abril de 2021.      

                                                                                                       

   

 

Prezados Pais e responsáveis,  

 

“Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para 

serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz”. 

Tiago 5:16 

 

Seguimos orando e pedindo a Deus para que termine logo essa pandemia, para que 

possamos voltar a nossa rotina escolar. Estamos confiantes de que logo tudo vai passar, pois 

a saudade é grande, de todas nossas aventuras juntos, das famílias, alunos e amigos. 

 

Seguem algumas informações de suma importância para o bom andamento das atividades: 

 

➢ Novo login! Atenção! 

O sistema do E-class tem sido aprimorado constantemente, para atender da melhor forma 

nossos alunos. 

Em abril iniciaremos um novo sistema de login, onde todos os alunos terão seu acesso 

usando o servidor de e-mail @educadventista.org, com este acesso, a plataforma E-class 

vai interligar os serviços da Google à plataforma, e assim teremos mais ferramentas para 

utilizar; como fazer um vídeo aula direto do E-class, mais espaço para armazenamento, etc. 

Enviaremos por e-mail e WhatsApp, um tutorial (vídeo explicativo), mas neste comunicado 

já tem o passo a passo para fazer o cadastro. 

O processo é simples e bem intuitivo, já disponível no E-class de todos os alunos, na barra 

que aparece as propagandas, só clicar e iniciar o processo. Neste primeiro momento será 

feito o login novo só dos alunos. 

➢ O presente do dia da mulher está disponível para retirada, para todas as meninas na 

secretaria; assim como o da Páscoa, esse para todos os alunos que não conseguiram 

vir ao Drive Thru. 

 

➢ Resultando do Enem 2020 saiu no dia 29/03. Acesse e confira os resultados! 

 

➢ Dia 2/04 é feriado, Sexta-Feira Santa, portanto não teremos aula. Dia 5/04, aula normal! 

 

➢ Dia 15/04, conforme nosso calendário escolar, teremos nossa reunião de pais, antes 

das provas de recuperação. Enviaremos maiores detalhes na próxima circular. 

 

 

 

https://www.bibliaon.com/versiculo/tiago_5_16/


 
 

 

➢ Pautados pela transparência, diálogo e colaboração mútua, orientamos sobre a 
importância da pontualidade na quitação das mensalidades escolares (dia 10 de cada 
mês) – assim garantindo a qualidade, crescimento e desenvolvimento da Unidade 
Escolar.  
 

 

 

Abaixo ratificamos e ressaltamos os critérios vigentes para o ano letivo de 2021:   

 

I - O desconto pontualidade está atrelado ao pagamento em dia das mensalidades. A 
partir de um dia em atraso, elas serão encaminhadas para uma empresa terceirizada que 
cobrará o valor integral da mensalidade, mais juros, multas e encargos.   
Ou seja, no caso do não pagamento no dia de vencimento da mensalidade, o valor 
cobrado passará a ser o valor integral da mensalidade escolar, com o acréscimo de 
juros, multas e encargos.   

II - Conforme cláusula 11-  III, do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, após 
90 (noventa) dias de atraso das mensalidades, o débito será encaminhado para 
protesto, de acordo com os ditames legais.  

Desde já gradecemos a compreensão e a parceria neste momento!  
 

 

Forte abraço e votos sinceros de saúde e paz. 

 

Atenciosamente. 

Diretora Marilane Barcelos Pereira     

Diretora Financeira Tânise de Souza Signorini  

 


