CARTA AOS PAIS (com correção)

Brasília, 11 de setembro de 2018.
Senhores Pais, Responsáveis e Alunos,

A Rede ALUB de Educação preza pela formação integral de seus alunos, buscando o desenvolvimento
do seu potencial por meio de diversos projetos e investindo fortemente na capacitação de sua equipe escolar.
Prova disso foram as conquistas nas Olímpiadas em que participamos – OBMEP, MOBFOG e JEBS. Neles o
processo de ensino e aprendizagem tem total destaque e atenção, mostrando um projeto totalmente reformulado.
Os programas trabalhados pelo ALUB em benefício do aluno:
 Educação Tecnológica / Robótica – desperta para o interesse nas ciências, exatas e tecnologias;
 Educação Socioemocional – desenvolve competências socioemocionais desde os primeiros anos
escolares;
 Letramento Bilíngue – trabalha a proficiência na língua inglesa.
 Empreendedorismo e Educação Financeira – ensina a ser um empreendedor para a vida e para o
trabalho;
 NAV – oferece suporte ao aluno do ensino médio e orientação para continuidade de seus objetivos de
estudo;
 Gincalub – incentiva a prática esportiva, a atitude social e a competição saudável;
 Momento Arte Família – valoriza as artes, integração família-escola e educação para o meio ambiente.
 Jovem Escritor / Auê Literário – incentiva e valoriza a leitura e a escrita desde as séries iniciais.
 Festival de Cinema – desperta a criatividade do aluno e estimula a leitura das obras literárias do PAS.
É fato que a escola e a família compartilham a responsabilidade de educar, por isso, acreditando na
continuidade evolutiva desta parceria, abrimos nosso período de renovação de matrícula 2019 de 12/09 a
31/10/18.
Observações Importantes:
•

•
•
•

Lembramos os senhores pais e/ou responsáveis que as vagas são limitadas e as renovações das
matrículas serão realizadas somente no período informado. O não comparecimento no período citado
implicará na perda da vaga e a disponibilização para novos alunos em 01/11/18.
Para efetivar a renovação da matrícula, as mensalidades devem estar quitadas.
Não perca a sua vaga! Aproveitem as condições financeiras especiais e o desconto especial para o
vespertino.
Novidade! Se após a entrega da documentação não houver falta de mais nenhum documento, o aluno
não tiver registro de indisciplina e os senhores estiverem adimplentes, participarão do sorteio para uma
bolsa de estudo 100% para o ano letivo de 2019.
Queremos agradecer a toda a sua família pela confiança e credibilidade depositada na Rede Alub neste

ano de 2018. Esperamos tê-los conosco em 2019, para usufruir de todos os serviços e assistências que a Rede
ALUB de Educação coloca à sua disposição!

Rede ALUB de Educação.

