
                                    

 

 

 

                                                                                                                                         Cotia, 16 de setembro de 2022.  

COMUNICADO GERAL

 

Horário de Atendimento: 
Das 07h00 às 18h00 (sexta-feira, até às 17h00) 

Tesouraria: Das 08h00 às 17h00 (sexta-feira, até às 16h00) 

 

Calendário Escolar 

 

setembro  
D S T Q Q S S  
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30    
               

21 a 27/09 - Semana de Avaliações P2 - 6° ao 3° EM 

21 a 27/09 - Semana de Avaliações P2 - 1° ao 5° ano 

28/09 a 04/10 - Semana de Recuperações - 1° ao 5° ano 

29/09 – Conselho de Classe – 6° ano ao 3° Ensino Médio  

(não haverá aulas para essas turmas) 

 

outubro 

D S T Q Q S S 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31           

03 a 07/10 Semana de Recuperações – 6° ano ao 3° Ensino Médio  
12/10 - Feriado Nacional - Não haverá aulas 

14/10 - Reunião de Pais e Mestres   
17 a 21/10 – Semana do Criacionismo   
23/10 - Dia D - Feira Cultural, para todas as séries    
24 a 29/10 - Semana de Avaliações P1 - 1° ao 5° ano 

25 a 31/10 - Semana de Avaliações P1 - 6° ao 3° EM 

31/10 a 07/11 - Semana de Recuperações - 1° ao 5° ano 
 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

✅SETOR FINANCEIRO – Parcelas em Aberto 

A respeito de parcelas de mensalidades em aberto, informamos 

que a possibilidade de parcelamento será negociada apenas 

até o fim de setembro. 

A partir de outubro, com a abertura do sistema para o ano de 

2023, os débitos só poderão ser quitados em uma única parcela 

no cartão de crédito ou débito. 

Caso encontre-se nesta situação, procure a tesouraria da escola 

com urgência. 

 

 

 

PERÍODO DE AVALIAÇÕES            

• 1° ao 5° ano - 21 a 27/09 

• 6° ao 9° ano – 21 a 27/09 

• Ensino Médio – 19 a 27/09 

O documento “Calendário de Avaliações” apresenta todas as 

informações necessárias ao aluno: datas, conteúdos e ativida-

des a realizar; ele é publicado no portal do aluno e também 

pode ser acessado em nosso site: https://cotia.educacaoad-
ventista.org.br/mais/2611/calendrio-de-prova 
Pedimos que evitem faltas, atrasos e saídas antecipadas neste 

período, para que o aluno participe de todas as atividades que 

comporão nota. 
*Lembramos que avaliações substitutivas para alunos faltosos que 

não apresentarem justificativa médica terão custo de R$ 35,00 

 

      USO DE CELULAR EM SALA DE AULA       

De acordo com o Código Disciplinar de nosso colégio,  

é vedado ao aluno: 

Item 66 - Ocupar-se durante as aulas com qualquer outra ati-

vidade fora do contexto escolar, bem como o uso de telefones 

celular, aparelhos sonoros ou assemelhados. 

 

Essa regra foi criada para garantir a concentração do aluno nas 

atividades propostas pelo professor. 

No entanto, tem ocorrido de alunos receberem ligações e men-

sagens de seus pais ou responsáveis no horário da aula. Para 

muitos alunos, é uma situação de angústia, por precisar esco-

lher entre obedecer a regra do colégio ou atender o responsá-

vel. Por isso, pedimos que não realizem ligações, nem enviem 

mensagens durante as aulas. 

As comunicações urgentes com o aluno poderão ser realizadas 

pelo telefone do colégio: 4573-3000. 

 

            SIMULADO - ENSINO MÉDIO 

Na próxima semana, ocorrerá o segundo simulado deste ano 

letivo, voltado para os alunos do 1°, 2º e 3º ano do Ensino Mé-

dio. Foi enviado comunicado específico para essas séries, ex-

plicando os formatos para realização da prova. 

Dada a importância do simulado como ferramenta de en-

sino/aprendizagem, pedimos seu apoio e incentivo para que 

seu (sua) filho (a) participe. 

 

 

 

Colégio Adventista de Cotia 

Rua Rui Barbosa, n° 63 – Lajeado   
Cotia – SP - Telefone: 4573-3000 

https://cotia.educacaoadventista.org.br/mais/2611/calendrio-de-prova
https://cotia.educacaoadventista.org.br/mais/2611/calendrio-de-prova


 

 
REMATRÍCULA 2023 

A condição especial de re-

matrícula com 70% de desconto 

estará disponível até 23/10/2022. 

Todo o procedimento po-

derá ser feito de forma on-line, 

com agilidade, segurança e con-

forto.  

Para isso, é necessário uti-

lizar a conta do responsável e clicar 

na opção “rematrícula on-line”. 

Por esse acesso, o responsável poderá realizar todas as 

ações de rematrícula: 

 

1 – Atualização Cadastral 

 

2 – Verificação de Valores da Mensalidade 

 

3 – Pagamento do Boleto de Rematrícula (com opção 

de pagamento por cartão de crédito ou boleto) 

 

4 – Assinatura digital do contrato 

 

Quer ver o passo a passo para a rematrícula?  

Clique aqui:  https://cutt.ly/mVeRle2 

         Nossa equipe está à disposição para ajudá-lo a acessar o 

portal ou para atendimento presencial, se você preferir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO: 

WhatsApp e Telefone: 4573-3000.  

Atendimento de segunda a quinta-feira, das 07h00 às 18h00. Sexta-

feira, até às 17h00. 

      E-mail principal: cotia.ap@adm.educadventista.org 

A lista de e-mails da equipe administrativa está disponível em nosso 

site: https://cotia.educacaoadventista.org.br/equipe 

https://login.educacaoadventista.org.br/
https://cutt.ly/mVeRle2
mailto:cotia.ap@adm.educadventista.org
https://cotia.educacaoadventista.org.br/equipe

