
   
 
 
 

 
 

 

Estimada Família e Alunos(as), 
 
Esperamos que todos estejam bem e com saúde. 
Estamos chegando ao final do 1º semestre e as férias se aproximam, que alegria! 
Descansar é importante e necessário, mas sabemos que, para o aluno do 1º ano do Ensino Médio, é 
muito importante retomar uma rotina de aulas presenciais. Pensando nisso, o Colégio Santa Cecília 
decidiu oferecer também para o primeiro ano o Curso de Férias 2021, com o objetivo de revisar os 
conteúdos mais importantes ministrados até o momento para um melhor desempenho no semestre 
seguinte bem como no segundo ano. 
 
Instruções para a inscrição: 
 
As inscrições serão feitas somente através do site da ACDMAV (www.acdmavfortaleza.com.br), no 
período de 18 a 27 de junho, e estarão disponíveis das 8h do dia 18 de junho de 2021 até as 
23h59min do dia 27 de junho. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO:  Através do boleto enviado por e-mail para o responsável financeiro 
cadastrado na ACDMAV em até 72 horas após a inscrição no site da ACDMAV. 
 
IMPORTANTE:  

1. Não aceitamos pagamento em espécie nem em cheque, devendo ser realizado apenas por 
boletos bancários; 

2. As aulas ocorrerão, exclusivamente, de forma presencial; 
3. Devido aos protocolos de segurança, as vagas são limitadas. 

 
– As aulas ocorrerão de acordo com o horário a seguir: 
 

DISCIPLINAS HORÁRIOS 

Química 7h20min às 8h50min 

Matemática 9h10min às 10h40min 

Redação  10h40min às 12h10min 

  

PERÍODO: 30/06 a 10/07 

INVESTIMENTO: cada disciplina  R$ 170,00                         

LOCAL: Bloco F 

RESPONSÁVEL: Armênio Vitoriano 

DATA DE INSCRIÇÕES: até 27/06 

IMPORTANTE: 

1. Caso a turma não seja formada, todo o valor pago será devolvido. 

2. Os alunos poderão assistir às aulas sem farda, porém com vestimentas adequadas a um 

ambiente escolar (não usar shorts, camisetas regatas, tops, calções nem minissaias). 

3. Todos os protocolos sanitários deverão ser respeitados (uso de máscaras, distanciamento...). 

 

Atenciosamente, 

 

Equipe Pedagógica 


