
 
 

Nova Araçá, 01 de outubro de 2019. 
Circular nº 08/2019 

Prezados pais ou responsáveis:  

A Igreja dedica o Mês de Outubro às Missões. O Mês das Missões deve lembrar a cada um de nós 
que é missão de todo batizado ser evangelizador. Não é cristão de verdade quem não fala de Cristo e da 
Igreja. O Batismo nos faz “membros do Corpo de Cristo”, a Igreja, e assim, participantes de Sua Missão de 
salvar o mundo, levando-o para Deus, por meio da vivência dos ensinamentos de Jesus. 

Outubro celebramos o dia do Educador – “Educar não é uma profissão, mas uma atitude, um modo 
de ser. Para educar é preciso sair de si mesmo e permanecer no meio dos jovens, acompanhá-los nas 
etapas do seu crescimento, pondo-se ao seu lado.  
Dai-lhes esperança, otimismo para o seu caminho no mundo. Ensina-lhes a ver a beleza e a bondade da 
criação e do homem, que conserva sempre os vestígios do Criador. Mas, sobretudo, com a vossa vida, sede 
testemunhas daquilo que comunicais”. 
 

  OUTUBRO - 2019   
“Não deixes para amanhã o bem que podes fazer hoje.” Madre Clélia 

02/10   Quarta-feira   *Formação Continuada – Gestoras Educacionais  

03/10   Quinta-feira   

*Formação Continuada – Gestoras Educacionais. 
*SIMULADO ENSINO MÉDIO. 
*Simulado EFI. 
*AVALiAIÇÃO DIAGNÓSTICA EI (Infantil IV e V). 

04/10   Sexta-feira   
*1ª sexta-feira do mês (dia de reparação em honra ao Sagrado Coração de 
Jesus). 
*SIMULADO ENSINO MÉDIO.  

11/10   Sexta-feira   

*Homenagem ao dia das crianças 

*Homenagem aos Educadores. 

12/10   Sábado    *Nossa Sra Aparecida e Dia das Crianças - feriado   

14/10   Segunda-feira   *Recesso escolar - Não haverá aula 

15/10   Terça-feira   
* Dia do Educador – feriado   Educador Cleliano: um referencial de amor! 
Parabéns! 

20/10   Domingo   *Rematrícula online. 

21/10   Segunda-feira   *Rematrícula online. 

22/10   Terça-feira   *Rematrícula online. 

23/10   Quarta-feira   *Rematrícula online. 

24/10   Quinta-feira   *Rematrícula online. 

25/10   Sexta-feira   *Rematrícula online. 

26/10   Sábado   
*Rematrícula online. 
*Retiro dos educadores 

27/10   Domingo    *Rematrícula online. 

28/10   Segunda-feira    *Rematrícula online.  



29/10   Terça-feira   *Rematrícula online.   

30/10   Quarta-feira   *Rematrícula online. 

31/10   Quinta-feira   
*Rematrícula online. 
*PROVA DE 2ª CHAMADA no contraturno. 

  
 
 

Orientações: 

*Para os que ainda não fizeram sua reserva de vagas e queiram reservar, mandar o quanto antes, 

pois estamos abrindo vagas para matriculas de educandos novos. 

*Informamos que as rematrículas para o ano de 2020 deverão ser feitas do dia 20 ao dia 31 de 

outubro, de forma online, através da plataforma Web Giz. Junto ao envelope que foi entregue no dia da 

entrega do Boletim está a folha com as orientações para efetuar a rematrícula. 

*A Unidade Educacional se põe à disposição dos pais e/ou responsáveis legais para o 

esclarecimento de qualquer dúvida, e para auxiliá-los, se necessário, no ato da rematrícula na parte da 

manhã, segunda, terça, quinta e sexta –feira.  

*Início das Aulas em 2018 – 10 de fevereiro de 2020.  

*Para quem pagar a anuidade escolar, do ano letivo de 2020, até 07/01/2020, terá um desconto de 

5% ( cinco por cento). 

*Valores das Mensalidades para 2020 

Creche, Educa. Infantil I e II 567,00 

Educa. Infantil  III, IV e V 567,00 

Ensino Fundamental I  518,00 

Ensino. Fundamental II 481,00 

Ensino médio  588,00 

 

*Estamos encaminhando logo mais, as listas de material para 2020. 

*Agradecemos aos pais que estão indicando novos educandos para a nossa escola, pedimos que 

continuem divulgando a escola de seu/sua filha com a possibilidade de descontos se for efetivada a 

matricula de quem foi indicado. 

✓ * Para os que precisam acertar as mensalidades atrasadas, entrar em contato com a secretaria da 
Unidade antes do prazo estabelecido, pois ao ter que entrar na assessoria de cobrança, se tornará 
mais honoroso: mensalidade mais multa mais juros da escola e mais 10% do trabalho da assessoria 
de cobrança.  

✓ Lembrando que somente conseguirá fazer a rematrícula com as mensalidades pagas. 
           

Que Jesus misericordioso volva sobre nós o seu olhar de Pai e nos dê a paz, proteja nossas famílias, 

abençoe nossos projetos e acompanhe nossos passos. 

 

 

Atenciosamente, 

Ir Roselâne Veber - Direção 

 
 


