COMUNICADO GERAL Nº 15/2021
“Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos”. Provérbios 16:3
Prezados(as) Responsáveis,
Atentem para as atividades deste mês:
1 – DATAS IMPORTANTES DO 3º BIMESTRE
▪ Início do 3º Bimestre 02/08/2021 / Fim do 3º Bimestre: 06/10/2021.
▪ 09 a 13/08 – Simulado CPB para as turmas do Ensino Médio.
▪ 11/08 Dia do Estudante - Parabéns a você estudante pelo seu dia!
▪ 23 a 27/08 Semana de Oração para as turmas do Maternal ao Ensino Médio (online)
▪ 13 a 17/09 – Atividade Avaliativa (fundamental I)
▪ Para as turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio acompanhe as datas avaliativas na sistemática.
2 – ENTREGA DO PRESENTE DO DIA DOS PAIS 06/10 (sexta-feira)
Nós do Colégio Adventista de Itapecerica da Serra, desejamos um Dia dos Pais cheio de muito amor e SAÚDE a todos os pais.
A partir do dia 06/08 (sexta-feira), iremos iniciar a entrega dos presentes do Dia dos Pais para todos os alunos que estão vindo
presencialmente para o colégio, a entrega será feita em sala de aula. Para os alunos que estão no modo ONLINE, faremos a entrega aqui
no colégio nos dias 09 e 10/08 das 7h às 16h.
Salientamos que o uso de máscara é obrigatório nas dependências do colégio.

3 – PROGRAMAÇÃO DIA DOS PAIS LIVE 10/08 (terça-feira)

Este ano nossa Programação do Dia dos Pais terá o
tema: MEU PAI, MEU SUPER HERÓI. Reserve na
sua agenda o dia 10/08 (terça-feira) às 19h, para
prestigiar a LIVE AO VIVO que estamos preparando
para você PAPAI. Não deixe de prestigiar este
momento, que foi preparado com tanto carinho.
Segue em anexo o convite.

4 – AULAS DE REFORÇO (ENSINO FUNDAMENTAL I)
Na terceira semana do mês de agosto, iremos iniciar as aulas de reforço para os alunos convocados pelo SOE (serviço de orientação
educacional) com as turmas do 1º ao 5º ano da manhã e tarde, aguarde a convocação informando os dias e horário.
5 – UNIFORMES
O uso do uniforme completo é obrigatório (camiseta, calça e tênis), mesmo fora do seu período de aula, em qualquer atividade escolar,
com o necessário asseio pessoal. Como medida de segurança não é permitido o uso de botas, tênis com rodinha, sapatos, sandálias e
similares (“papetes”, “crocs”, etc.). As emergências devem ser comunicadas por escrito.

6 – ENSINO INTEGRAL MATERNAL AO 5º ANO

Iniciamos o bimestre com os alunos do PERÍODO INTEGRAL, para você que ainda não conhece nosso projeto segue
alguns detalhes abaixo:
▪ 3 (três) refeições ao dia;
▪ Acompanhamento do período oposto com responsável por faixa-etária nas atividades: Dever de casa e trabalhos
são realizados com acompanhamento na própria escola;
▪ Alimentação saudável com acompanhamento de nutricionista;
▪ Horta e culinária, projeto Máster Chef saudável;
▪ Projeto saúde: 8 (oito) remédios da natureza;
▪ Momento de descanso;
▪ Musicalização;
▪ Hora do conto (momento da leitura);
▪ Brincando com a reciclagem - aula de artes;
▪ Recreação
▪ Brincadeiras lúdicas de socialização
Para mais detalhes, procure a coordenação do colégio Professora Viviane Penteado, responsável pelo projeto.
7 – ESTACIONAMENTO

Agradecemos aos pais pela colaboração e agilidade na entrada e saída no estacionamento do colégio. Caso você note que
o(a) aluno(a) vai demorar um pouco mais para descer do carro, não entre na fila do EMBARQUE E DESEMBARQUE
IMEDIATO, estacione para não bloquear a fluidez da fila. Evite o horário de maior fluxo chegando 10 minutos antes do
horário da entrada, e 10 minutos depois do horário da saída. Contamos mais uma vez com a sua colaboração!
8 – HORÁRIO E ESCALA DE REVEZAMENTO

Notamos que alguns alunos(as) têm chegado atrasados na primeira aula, tanto do período da manhã quanto da tarde se
programe para chegar no colégio no horário, para evitar maiores transtornos. É do nosso conhecimento que alguns alunos
pegam trânsito na Régis ou moram um pouco mais afastado do colégio, para estas exceções, solicitamos que o responsável
ligue no colégio para avisar o motivo do atraso. Escala de revezamento, por favor fiquem atentos a escala, caso ultrapasse
o número de alunos permitidos entraremos em contato com o responsável.
9 – PREÇOS DA CANTINA

Nos siga nas redes sociais

Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Geral

