Santo Antônio de Jesus, 23 de Novembro de 2020.
SENHORES PAIS
Mais interessante do que fazer algo sempre bem feito, é torná-lo cada vez melhor. Pensando assim, desenvolvemos um plano de ação para as matrículas das aulas presenciais,
remotas e / ou híbridas, focado nos nossos objetivos e metas estratégicas, fazendo com que eles realmente sejam alcançados.
Para melhor execução das nossas ações, temos como missão formar cidadãos de sucesso, que possam cultivar valores, utilizando processos e tecnologias digitais, além de
profissionais qualificados, visando a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Estamos nos reinventando e sabemos que as famílias também estão fazendo o seu melhor para o
sucesso dos seus filhos neste grande desafio mundial.

FIQUEM ATENTOS:
ALUNOS DA COOPEDUCAR

ALUNOS NOVOS

RENOVAÇÃO: 23/11/2020 a 11/12/2020

Procurar o Setor de Matrícula.

IMPORTANTE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aulas presenciais
remotas e / ou híbridas.

OBSERVAÇÕES:

Chamamos a atenção que vencido o período de renovação, a Escola se desobriga de garantir a vaga, ficando a mesma à disposição dos alunos novos.
1) Os Pais, que tenham interesse em matricular outros filhos na
COOPEDUCAR, deverão procurar o Setor de Matrícula.
2) Tanto para os alunos novos quanto para os alunos da casa, a matrícula
só será efetivada mediante apresentação da documentação exigida, 03
(três) fotos 3/4 e comprovante de pagamento da 1ª parcela do rateio
de custos do ano.
3) Setor de Matrícula - Responsáveis: Carlos, Sérgio e Georginton.

4) O aluno só terá acesso à sala de aula, mediante a apresentação da Carteira de
Identificação, que será emitida no ato da matrícula.
5) Os responsáveis do aluno devem apresentar (CPF, RG e Comprovante de
Residência).
6) Todas as salas de aula serão monitoradas com câmeras eletrônicas.

Na oportunidade, agradecemos pela confiança em nos fazer mais um ano parceiros na Educação do seu (a) filho (a).
Maiores informações, procurem-nos. A satisfação dos senhores é a nossa alegria e motivação.
Estamos à disposição sempre!
Atenciosamente,

