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Nova Era, 23 de setembro de 2019. 

 

“Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes”. Isaac Newton 

 

Senhores pais e alunos, 

 

  

Todos nós, pais e responsáveis, desejamos uma escola comprometida e parceira que 

inspira confiança na educação e na formação do caráter e da personalidade de nossos filhos. 

Esta escola, escolhida após conhecê-la nos detalhes, deverá demonstrar eficácia em seu 

projeto pedagógico, apoio socioemocional e uma equipe identificada com os anseios de todos 

nós pais, mães, avós e responsáveis. 

 A Escola Novaerense, ao longo de seus 52 anos, tem buscado ser essa escola de 

qualidade e que, neste momento, tem a grata satisfação de convidar você e seus filhos para 

ingressarem em nesse espaço educativo e fazerem parte desta família que, juntamente com os 

seus alunos, busca enxergar mais longe, ampliando sonhos e metas. 

 Certamente, serão recebidos com todo nosso carinho que, habitualmente, oferecemos a 

todos em nossa convivência diária. 

 Dessa forma, convidamos vocês para participarem das provas de seleção para bolsa de 

estudo no dia 26/10/2019, das 8h às 11h, na sede da Escola Novaerense. 

 Por isso, pedimos a gentileza de lerem o regulamento, no site da escola novaerense 

(www.escolanovaerense.com.br) preencher a ficha de inscrição abaixo, destacá-la e devolvê-la 

à escola até 11/10/2019. 

 Aguardamos vocês. 

Atenciosamente, 

 

Amanda Cota de Oliveira          Vicente de Paula Oliveira              Robson Morais Martins 

   Diretora Administrativa                         Diretor                   Gestor das Empresas Mantenedoras 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ficha de Inscrição- Bolsa de Estudo -2020 
 

Favor preencher, destacar e entregar à responsável pela inscrição ou na Escola Novaerense. 
 

Nome do aluno(a):_____________________________________(  )5º Ano EFII (  ) 9º Ano EFII 
Escola onde estuda: ___________________________________________________________ 
Nome do (da) Responsável______________________________________________________ 
E-mail: ___________________________________________Celular: ____________________ 
Profissão da mãe _____________________________________________________________ 
Profissão do pai ______________________________________________________________ 
 
Formalizo, por este, minha inscrição para o teste de seleção para a bolsa de estudo oferecida 
pela Escola Novaerense e declaro estar de acordo com o regulamento. 
____________________________________, _________, de ___________________de 2019 
  
Assinatura do responsável: __________________________________ Data: ____/____/____ 

http://www.escolanovaerense.com.br/
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