
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                        Cachoeira 20 de Outubro de 2014. 

        Prezado (a) Senhor (a): 

 

        O processo de matrícula para o ano letivo de 2015 de seu filho ou aluno sob sua responsabilidade iniciará no dia 20/10 na escola.  

        A partir desta data estaremos em Plantão Especial de atendimento na secretaria, finanças e serviço social.  

        Convidamos você a aproveitar as datas promocionais!!!  

        Lembramos que a cada ano deixamos de atender algumas matrículas, pois as salas têm vagas limitadas. 

  

                                                               PROMOÇÃO DE MATRÍCULA 2015 – IAENE        

10 tabletes Samsung 

+ 03 celulares Moto G 

Dos dias                       

20/10/14 até 10/12/14 

 Dos dias                       

11/12/2014 até 31/12/2014 

A partir de 02/01/15  em  

diante – matrícula normal 
 

 

 

Sendo: Ed. Infantil + 

fundamental I = 03 tabletes 

Samsung e 01 celular Moto G 

Quem efetuar o pagamento 

da taxa de atividades sociais 

congeladas (valor 2014). 

Para o Internato: R$ 200,00  

e para o externato: R$ 100,00 

+ a 1ª parcela da anuidade 

de Janeiro/2015. 

 

Quem efetuar o pagamento da 

 taxa de atividades sociais        

(valor 2015). 

Para o Internato: R$ 230,00 e 

externato: R$ 115,00 + a 1ª 

parcela da anuidade de 

Janeiro/2015. 

 

Efetuará o pagamento da taxa 

de atividades sociais. 

Para o Internato: R$ 230,00 e 

para o externato: R$ 115,00 + 

 a 1ª parcela da anuidade de 

Janeiro/15. 

 

Fundamental II = 03 tabletes 

Samsung e 01 celular Moto G 

Participará do sorteio dos 

brindes de acordo com a 

divisão das modalidades 

acima. 

 

Participará do sorteio somente  

de 01 tablete a cada modalidade.  

 

 

Não participará dos sorteios! 

 

Ensino Médio = 04 tabletes 

Samsung e 01 celular Moto G 

   

         O sorteio acontecerá na primeira capela do ano letivo de 2015. 

         Você deverá proceder da seguinte forma: 

 Efetuar o pagamento da primeira anuidade da mensalidade de Janeiro/2015 + a taxa de atividades sociais; 

 Comparecer no Setor de Assistência Social Educacional (Caso o aluno seja bolsista ou tenha algum desconto);                                                                          

Obedecendo as datas do edital de filantropia – que está no site da escola: www.adventista.edu.br 

 Caso haja mensalidades em aberto, comparecer no Setor de Finanças Estudantis para fazer os devidos acertos;  

 Estar em dia com a documentação na Secretaria (atualização de cadastro); 

 Entregar na Secretaria cópia assinada do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e do Código de Ética                                                                   

Escolar, referentes ao ano letivo de 2015. 

         Para aqueles que assim procederem, a matrícula para 2015 estará efetivada, assim que sejam cumpridas todas as condições. 

       OBS: O aluno externo só poderá residir em Capoeiruçu mediante apresentação do comprovante de residência na secretaria, bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

como a assinatura do termo de ciência residencial elaborado pela escola. O aluno abaixo de 18 anos só poderá residir com                 

parentes de primeiro grau (pai, mãe, avó, avô), ou responsáveis que tenham a guarda legal do menor. A escola terá a            

responsabilidade e liberdade de encaminhar para Conselho Tutelar, conforme artigo 5º, os casos que não procederem.  

 

 Cordialmente, 

Direção Escolar. 


