
Prezados Pais e Responsáveis.
 
É com grande alegria que o Colégio
FAAT vem comunicar a conquista de uma grande vitória!
 
Visando sempre proporcionar as melhores condições de formação e aprendizagem a seus
estudantes, a Direção do Colégio FAAT vem estruturando, há alguns anos, o projeto de proporcionar a
melhor infraestrutura pedagógica da região para seus alunos.
 
Por isso, pleiteou junto à Diretoria de Ensino da Região o credenciamento para oferecimentos das
atividades de Ensino Médio no campus da UNIFAAT, propiciando que seja disponibilizado a seus
estudante o que há de mais completo, moderno e tecnológico nas atividades de ensino-aprendizagem.
 
Após garantir, junto à Direção da UNIFAAT, a estruturação de parte das dependências para funcionarem
com exclusividade para servir aos alunos do Colégio FAAT, a Escola aprovou sua proposta de
implantação do Ensino Médio no campus já para 2021. 
 
Com isso, os alunos do Ensino Médio do Colégio FAAT passarão a contar com todos os benefícios que
apenas uma infraestrutura universitária pode propiciar aos estudantes
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TAIS COMO:

 ·       Todas as salas de aula equipadas com acesso à internet; sistema de som e projeção; e um 

 computador para cada aluno da turma;

·       Laboratórios de Física, Química, Eletroeletrônica, Hidráulica, Processos de Fabricação,

Anatomia, Microscopia,

Bioquímica, Fisiologia, Fotografia Digital, Audiovisual, dentre outros;

·       Auditório;

·       Biblioteca com mais de 50 mil exemplares;

·       Estacionamento gratuito;

·       Ginásio poliesportivo;

·       Academia de musculação gratuita para todos os alunos.
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Tudo isso com a segurança proporcionada por uma área delimitada especificamente para
funcionamento do Ensino Médio do Colégio FAAT, monitorada 24h por câmeras e pessoal contratado
especificamente para trabalhar na gestão das atividades do Colégio, com infraestrutura exclusiva de
banheiros, cantinas e áreas de convivência, tudo certificado pelas autoridades competentes da
Diretoria Regional de Ensino.

Estamos muito felizes em poder comunicar a todos essa grande novidade, na certeza de que nosso ensino,
que já era conhecido pela inovação e pelos diferenciais oferecidos para a formação de nossos
estudantes, se tornará ainda mais vigoroso e efetivo e estará preparado para o atendimento das novas
diretrizes do Ensino Médio, que entrarão em vigor em breve.

Apesar de ainda não podermos estar unidos presencialmente, queremos comemorar junto com
vocês essa importante conquista.

Para isso estaremos no Campus para apresentar a estrutura a vocês, agende a melhor data com a
secretaria ou no nosso canal do whatsapp, datas disponíveis:

Quinta-feira (dia 10/12) às 10h
Quinta-feira (dia 10/12) às 18h
Segunda-feira (dia 14/12) às 10h
Segunda-feira (dia 14/10) às 18h.

Estamos à disposição para atendê-los e esclarecer dúvidas ou receber quaisquer demandas relativas a
essa incrível notícia.

ATENCIOSAMENTE,

 

DIRETOR MARCOS BERNARDI

COLÉGIO FAAT
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contato (11) 4412 2520 • whatsapp (11) 4412 2730 •
comunicacao@colegiofaat.com.br


