Prezados Pais e/ou Responsáveis,
O Colégio Adventista UNASP, abre a partir de hoje, a Campanha de Matrícula para 2018.
Será um imenso prazer contribuir com a educação de seu(ua) filho(a), como parte de uma rede de educação presente em 165 países,
representada por 115 faculdades, 7.677 escolas, com mais 95 mil professores comprometidos com a formação de 1,8 milhão de alunos.
Nosso compromisso é desenvolver nos alunos além do aspecto acadêmico, os valores éticos, morais e religiosos.
A partir de 2018 a “LEGO Education”, fará parte de nossa proposta pedagógica com a finalidade de um aprendizado significativo
através de atividades lúdicas na formação de conceitos para compreensão da física, matemática e outras disciplinas afins. E o aluno
ainda terá a possibilidade de participar dos torneios e concursos de robótica em todo país.
Venha conhecer um colégio com “Educação e Conhecimento Sem Fronteiras”, dando-nos o privilégio de compartilhar de um
sonho, com desafios, encantos e principalmente SUCESSO! Teremos o maior prazer em atendê-los.
Atendemos da Educação Infantil ao Ensino Médio no período matutino e vespertino e oferecemos o Projeto Bilíngue para as turmas
da Educação Infantil ao 8º ano do Ensino Fundamental II e High School para as turmas do 9ª ano e Ensino Médio, que estudam
pela manhã no período de contra turno.
VAGAS LIMITADAS.
Colocamos à sua disposição a nossa proposta.
Solicitamos ATENÇÃO na leitura do EDITAL DE MATRÍCULA e as dúvidas que porventura surgirem faça contato com a pessoa
responsável pelo setor capaz de esclarecer como indicado no edital.
Logo abaixo segue a autorização para seu filho entrar em sala para as aulas do ano letivo de 2018.
Esperamos por você!
Um grande abraço,

Profa. Carla Marina Lopes
Diretora da Educação Básica

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

Autorização para Acesso a Sala de Aula em 2018
Após conferir os Documentos para Matrícula.
O(A)aluno(a):______________________________________________________________ano/série_____
está autorizado(a) a entrar em sala para as aulas do ano letivo de 2018.

Assinatura da Orientação Educacional: ________________________Data___ /___ /______

Assinatura da Secretaria: ________________________Data___ /___ /______

Assinatura da Tesouraria: ___________________ Data___ /___ /______ (a partir do pagamento
da parcela referente a janeiro).

