Porto Alegre, 31 de março de 2022.
COMUNICADO 017/2022
Assunto: Concurso de Redação e Cantata de Páscoa (3º ao 5º Ano do EFI)
Senhores pais ou responsáveis,

I CONCURSO DE REDAÇÃO
Estamos realizando, nesta semana, o lançamento do I Concurso de Redação para as turmas do 2° Ano
EFII ao 3° Ano EM. O tema trabalhado será: Ele é o AUTOR da natureza, eu sou o escritor que preserva.
O Concurso será composto pelas seguintes categorias:
CATEGORIA
Autor- júnior
Autor-mirim
Autor-juvenil
Autor-adolescente
Autor-ENEMzeiro

SÉRIES
2º e 3º Ano- Ensino Fundamental I
4º e 5º Ano- Ensino Fundamental I
6º e 7º Ano- Ensino Fundamental II
8º e 9º Ano- Ensino Fundamental II
Ensino Médio

GÊNERO TEXTUAL
Poema Cordel
Relato pessoal
Carta argumentativa
Artigo de opinião
Dissertação-argumentativa

Haverá premiação para os 10 colocados de cada turma e, no mês de outubro, selecionaremos os 5
representantes do Colégio (um representante de cada categoria) para participarem da grande final,
juntamente com os representantes das demais unidades escolares da nossa Associação/Mantenedora
(ASR).

CANTATA DE PÁSCOA
A Páscoa Cristã é uma das festividades mais importantes para o Cristianismo, pois representa a
ressurreição de Jesus Cristo, o filho de Deus. Neste ano, os alunos do 3º ao 5º Ano estão organizando
uma linda apresentação de Páscoa que acontecerá nos dias 12 e 13 de abril, de acordo com as sessões
abaixo:
DATA
12/04 (terça-feira)
12/04 (terça-feira)
13/04 (quarta-feira)
13/04 (quarta-feira)

SESSÃO
1ª SESSÃO
2ª SESSÃO
1ª SESSÃO
2ª SESSÃO

HORÁRIO
19h
20h15
19h
20h15

TURMAS
3TB, 3TC, 4MB e 5MA
3TA, 4TA, 5MB
3MB, 4TB, 4TC e 5TC
3MA, 4MA, 5TA, 5TB

Este, certamente, será um momento muito especial e aguardamos você e sua família para que, juntos,
relembremos o real sentido da Páscoa. A apresentação acontecerá na Igreja Adventista, ao lado do
Colégio.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
✓ Os alunos deverão estar no Colégio 30 minutos antes do início da apresentação e serão ser
direcionados para as salas da Educação Infantil.
✓ Confira o horário do início da sessão correspondente a turma do(da) seu(sua) filho(a).
✓ Em caso de possuir irmãos em outra TURMA, eles poderão participar na mesma sessão. Se
houver esta necessidade, favor indicar este detalhe no campo OBSERVAÇÃO.
✓ Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS.
✓ Participarão da Cantata somente os alunos que enviarem a confirmação de presença
devidamente preenchida pelo responsável até o dia 04/04 (segunda-feira).

Atenciosamente,

Direção Acadêmica

--

Direção Escolar

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

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA

Eu,
__________________________________________________________________________,
pai/responsável pelo aluno(a) ___________________________________________, da turma
_________, declaro que participaremos do Programa de Páscoa promovido pelo Colégio Adventista de
Porto Alegre. Número de participantes da família que prestigiarão a programação: _________.
Observação: O aluna(a) ___________________________________________ participará na mesma
sessão do irmão(a) ____________________________________________________________, da
turma ___________.

Ass.:____________________________________________________________________________

