
 
 

“Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé 
que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito 
Santo! Romanos 15:13 

 

03 de junho 2022 
ASSUNTO:  ORIENTAÇÕES GERAIS  

COMUNICADO GERAL EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO   
 Prezados Pais, 
 
1. CONSELHO DE CLASSE  
    
No dia 08/06, quarta-feira, não haverá aula para os alunos do Maternal ao 5º ano. Os professores estarão 
reunidos com a administração para o fechamento do semestre e programando as atividades do 3º Bimestre. 
Os alunos do contraturno serão atendidos normalmente.  
  
2. FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO  
       
A amizade é uma grande Festa!  
Para comemorarmos a amizade faremos uma festa para entrosamento e diversão dos alunos. 
Data: 24/06 - sexta-feira. 
Aguardem as informações de cada professora.  

 
3. FÉRIAS  

 
Período de férias (Maternal ao 3ºEM / Contraturno) – 29 de junho (quarta-feira) a 31 de julho (domingo).  
No período de férias o horário de atendimento na Secretaria do Colégio será: 

Segunda a quinta-feira das 8h às 17h;    
Sexta-feira 8h às 16h. 

 
4. REUNIÃO DE PAIS E MESTRES 28/06 TERÇA-FEIRA  
 
Na 3ª feira dia 28/06 teremos reunião de Pais e Mestres para tratarmos do desenvolvimento acadêmico do 
2º Bimestre.  NÃO HAVERÁ AULAS.  
Sua participação é muito importante. Contamos com você! 
 
A reunião será: 
 
Maternal ao 5º Ano – turmas da manhã – 7h às 11h 
Maternal ao 5º Ano – turmas da tarde – 14h às 17h30 
 
Alunos do contraturno serão atendidos normalmente neste dia. A partir do dia 29/06 férias para todos. 
 
5. VOLTA ÀS AULAS  

 
Esperamos nossos alunos no dia 01/08 (segunda-feira) para um início de semestre bem animado! 
Todos deverão: 

• Comparecer com o uniforme completo; 

• Trazer todo o material solicitado pelo professor;  

• Trazer sua garrafa de água e não compartilhar;  

• Postura correta dentro do ambiente escolar, respeitando as normas do colégio.   
 



 
 

“Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé 
que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito 
Santo! Romanos 15:13 

 

Desejamos a todos as mais ricas bênçãos dos Céus neste final de semestre e durante o período de férias 
escolares. Estaremos em oração, pedindo ao nosso Maravilhoso Deus a Sua companhia e proteção a todos 
os nossos pais, alunos, professores e funcionários.  
 
6. CAMPANHA SOLIDÁRIA  
 
O Colégio Adventista do Campo Limpo mais uma vez conta com a sua participação nessa ação social onde 
arrecadaremos cobertores para aquecer o máximo de pessoas possível, eles podem ser novos ou usados. 
Envie sua doação para o colégio, a campanha acontecerá do dia 30/05 até 10/06.  
 
Os cobertores arrecadados serão doados no “Assentamento Branca Flor”, comunidade carente com cerca de 
500 famílias que já tem sofrido muito nestes últimos dias.  

 
7. USO DE MÁSCARAS  
 

Devido às constantes mudanças climáticas e viroses que tem se multiplicado neste fim de semestre, 
recomendamos o uso de máscaras em ambientes fechados.    

 
 

Atenciosamente,  

Gildete Hereida 

Diretora 

 
 
 


