
 

                                                                                                                                                  São Paulo, 30 de agosto de 2021. 

 

Prezados Pais, 

 

 Vivemos em um mundo de total transformação, mudanças que nos últimos tempos alteraram até nosso modo de viver. 

Um mundo onde a honestidade e os valores que enobrecem o caráter são regularmente questionados e muitas vezes deixados de 

lado. Educar nossas crianças dentro desse contexto tem sido uma tarefa desafiadora. 

 É necessário buscar um ensino que contribua não só para a educação acadêmica, mas também para a formação moral, 

ética e espiritual dos filhos. A escola deve estar comprometida com a educação integral do ser humano, sem desprezar os avanços 

tecnológicos, científicos e sociais. 

 Neste mundo novo que se forma, intensificamos nossos investimentos em tecnologia com projetos e programas 
educacionais. Os alunos utilizarão plataformas também durante as aulas, material de apoio aos estudos, o que contribui muito para 
a produtividade e o rendimento escolar. 

   Além do nosso material pedagógico exclusivo, as salas estão equipadas com tecnologia para transmissão síncrona das 
aulas, aumentando assim a interatividade e conectividade tanto dos alunos quanto dos pais. 
 
                O corpo docente que atua nos Colégios Adventistas recebe capacitação integrada aos novos tempos com o objetivo de 
atender às necessidades e demandas de cada um de nossos alunos. 

              Estamos trabalhando para incorporar o que chamamos de Disciplinas para a Vida: inteligência emocional, inteligência 

interpessoal, criatividade, inovação e liderança, além do cuidado com a saúde através de uma nutrição adequada, ajudando assim 

seu filho a se tornar um cidadão de valor para nossa sociedade e o mundo.  

 Nesse momento, queremos agradecer por terem escolhido a Rede de Educação Adventista como parceira na formação 

integral de seu filho. Somos gratos pela confiança depositada na atuação do(a) Diretor(a), Professores e demais servidores do 

Colégio. 

 Informamos que o processo de matrícula 2022 terá seu início em 02/09/2021 para os alunos que já estão conosco neste 

ano letivo. Em breve, os senhores receberão do Colégio um Kit contendo a documentação básica, para que a matrícula de seu filho 

seja realizada em tempo hábil e, a partir de então, estenderemos a oportunidade ao público externo. 

 Não deixem o futuro de seu filho para a última hora! 

 Apreciaríamos que o nosso relacionamento tenha continuidade em 2022. Estamos desejosos de colaborar ainda mais para 

que seus filhos se tornem homens e mulheres que honrem a Deus, à família, à Pátria e contribuam para a formação de uma 

sociedade mais justa, digna e fraterna. 

Reafirmamos nosso compromisso de irmos MUITO ALÉM DO ENSINO de nossas crianças!  

 

 

 

 

Atenciosamente, 
Sistema Educacional Adventista 
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