Prezados pais, atenção!!!

VENHA COM A GENTE NESTA CAMPANHA DE
INADIMPLÊNCIA ZERO!!
PLANEJAMENTO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS É FUNDAMENTAL PARA
TER UMA ESCOLAR DE QUALIDADE
ATENÇÃO: Durante o recesso escolar estamos atendendo, em horário especial ( 9 às 12 e
de 14 às 17 horas) dando atenção necessária aos recebimentos a fim de manter nossa equipe
de aproximadamente 80 profissionais ESTIMULADOS, PRODUTIVOS e bem preparados
criando cada vez MAIS possibilidades de sucesso para seu filho, seja na continuidade de sua
vida acadêmica, seja na sua atuação profissional futura.

MANTENHAM SUAS MENSALIDADES EM DIA. A PARTIR
DE SETEMBRO APRESENTAREMOS O PLANO
ESPECIAL DE MATRÍCULAS PARA 2019.
Caso tenha pendências financeiras, procure
imediatamente a Alda, a Anne ou o Jefferson Cabral,
eles estão dispostos a te ajudar a resolver questão.
O 2º semestre letivo terá início no dia 02 de agosto... será um semestre cheio de
sonhos, expectativas e de muitos aprendizados.
A educação humanista QUE O PLANTE DESENVOLVE, busca o diálogo e o enfrentamento dos
desafios presentes na sociedade atual, que elege o consumo como referencial e sentido máximo
para a vida gerando tanta violência e falta de respeito ao próximo.
Saber eleger uma rotina que permita ter qualidade de vida, passa pelo planejamento financeiro.
Este assunto será introduzido aos poucos no currículo escolar como tema transversal! Teremos
palestras e aulas especiais de EDUCAÇÃO FINANCEIRA JÁ NESTE 2º SEMESTRE.
É com o desejo de construirmos juntos uma sociedade mais justa, pautada em valores humanos
que iniciaremos nossos trabalhos do 2º semestre, apostando na esperança, pois, como diz o
Papa Francisco, “educar é uma das artes mais apaixonantes da existência e requer
permanentemente ampliar horizontes e pôr-se a caminho de modo renovado.
Assim, movidos pela paixão de educar, estamos a caminho. Que seja um semestre fecundo e
feliz para todos, que não percamos ocasião de cultivar o amor, o respeito e a paz!

E aproveitamos para compartilhar nossa felicidade
de termos famílias comprometidas com a qualidade
do ensino mantendo em dia suas mensalidades o
que faz do PLANTE um espaço diferenciado de
convivência.

CONTAMOS COM VOCÊ

Fraternalmente,

Alza Gama

