
 

 “Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém a 

maior delas é o amor.” 1Coríntios 13:13 

 
 

São Paulo, 28 de setembro de 2022 
COMUNICADO GERAL 17 – ED. INFANTIL AO 5º ANO    

 Prezados Pais, 

 
1. REUNIÃO DE PAIS E MESTRES 09 DE OUTUBRO – DOMINGO  
 
No domingo dia 09/10, teremos reunião de Pais e Mestres do Maternal ao 5º ano, para tratarmos do 
desenvolvimento acadêmico do 3º Bimestre.   
 
Sua participação é muito importante. Contamos com você! 
O atendimento será das 9h às 13h 

 
2. REMATRÍCULA PARA VETERANOS  

 
A campanha de matrículas para o ano de 2023 está oficialmente aberta! Aproveite os benefícios  
de fazer a matrícula ainda neste mês: 

• Desconto de 70% na rematrícula até 16/10. 
• 1 camiseta (modelo novo) para matriculados, disponibilidade até o dia 30/09  

• 10 cupons para matrícula efetivada no balcão até o dia 05/10;  

• 15 cupons para matrícula efetivada de forma on-line até 05/10;  

• 05 cupons para matrícula efetivada no balcão do dia 06/10 até o dia 16/10;  

• 10 cupons para matrícula efetivada de forma on-line do dia 06/10 até 16/10;  
Para concorrer ao sorteio de: 

✓ Um Playstation 5 
✓ Uma Cadeira Gamer 

 
Neste momento, ainda temos vagas em todas as turmas.  
Entretanto, quem passou pela secretaria do Colégio hoje, pode notar o movimento atípico.  

 
A demanda de alunos novos tem aumentado expressivamente. Por esse motivo, sugerimos que  
garantam a parceria para 2023 o mais breve possível. Não esqueça que a vaga do seu (a) filho (a) está  
garantida até o dia 16/10.  
 
Para auxiliá-los na efetivação da matrícula on-line, disponibilizamos um tutorial, acesse: 
https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/dgx0yOlRjqtBttfLvPShlyWJp8Tb3O1sIx5aaIZA.pdf 
Importante: O botão de rematrícula só estará disponível no login do responsável legal.  

 
3. HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA 

 
Atentem aos horários, há muitos alunos chegando atrasados, e muitos pais vindo buscar atrasados. Cuidado com o 
horário da sexta-feira no período da tarde. 

CURSO TURNO MANHÃ 
TURNO TARDE 

(segunda a quinta) 
TURNO TARDE 

(sexta-feira) 

EDUCAÇÃO INFANTIL 7h às 11h30 12h45 às 17h10 12h45 às 16h30 

1º AO 5º ANO 7h às 11h40 12h45 às 17h20 12h45 às 16h40 

6º AO 9º ANO 7h às 11h50 12h45 às 17h35 12h45 às 17h 

ENSINO MÉDIO 7h às 12h35 12h às 17h35 12h às 17h 

https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/dgx0yOlRjqtBttfLvPShlyWJp8Tb3O1sIx5aaIZA.pdf
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4. UNIFORMES  

 
O uso do uniforme completo é obrigatório (camiseta, calça e blusão) mesmo fora do seu período de aula, em 
qualquer atividade escolar, com o necessário asseio pessoal. Importante salientar que todas as peças do 
uniforme devem estar devidamente identificadas. Não é permitido o uso de camisetas regatas ou legging 
(para todos os alunos). Como medida de segurança, não é permitido o uso de sandálias e similares (“papetes, 
“crocs, “rasteirinhas”, botas, sapatos, etc), somente tênis. 

 
5. CODIGO DISCIPLINAR  

 
Conforme o Código Disciplinar, assinado por ocasião da MATRÍCULA/2022, os itens abaixo não fazem parte 
do cotidiano escolar, por isso, pedimos atenção aos pais para evitarmos constrangimentos desnecessários: 
Bijuterias e joias (brincos, pulseiras, colares, anéis, piercings, etc.); 
Pinturas (maquiagem, unhas e cabelos extravagantes; tatuagem exposta, etc.); 
Aparelhos sonoros (tablet e similares, etc.); 
Revistas e livros que não sejam do Material Escolar. 
Obs.: Celulares não são permitidos em sala de aula. O CACLI não se responsabiliza pela perda ou extravios. 
 
 
 

Agradecemos a atenção dispensada, estamos à disposição em caso de dúvidas. 
 

Gildete Hereida 
Diretora Geral 


