
 

 
Para refletir: "Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as 
filhas, e com os rebanhos, e com os nossos gados; havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao 
SENHOR"                                                                                  
                                                                                                                                          Êxodo 10:9 
 

Imperatriz, 17 de outubro de 2019 
  Comunicado Geral- Nº 75/2019 

 
ASSUNTO: INFORMAÇÕES GERAIS FUNDAMENTAL II E ENSINO MEDIO  

Pedimos a atenção de todos para os informes e atividades dos próximos dias: 
 
MATRICULAS 2020- Já estamos com nossas matriculas abertas para o ano letivo 2020. Para efetuar a 
Rematrícula, os senhores deverão devolver na Secretaria o conteúdo do envelope com todos os 
documentos solicitados. A rematrícula será efetivada somente com a devolução completa do Kit. 
Pagando o boleto até a data do vencimento, você garante, além do desconto de 25% na rematrícula, a 
participação em nosso 2º sorteio especial com diversos prêmios. Não perca esta oportunidade. 
Parabéns a todos os que já garantiram suas vagas para o ano de 2020. Somos gratos e muito honrados 
por confiarem ao Colégio Adventista de Imperatriz, o processo educacional de seu (sua) filho (a). Isso 
muito nos motiva a fazermos uma Educação que Vai Muito Além do Ensino!!! 
 
Aproveitamos a oportunidade para informar que todas as quintas-feiras estaremos em funcionamento 
até às 20h para melhor atendê-los. Lembramos aos pais que no ato da rematrícula precisam trazer 
comprovante de residência atualizado 
 
NOVIDADES 2020- O Colégio Adventista de Imperatriz está oferecendo aos nossos alunos aulas de 
robótica dentro da grade curricular. A robótica é vista como uma ciência altamente completa, pois 
envolve e articula conceitos de matemática, engenharia, física, logística de programação e informática. 
Sem custo adicional! 
 
PAAEB - O Programa Adventista de Avaliação da Educação Básica é desenvolvido pela Divisão Sul-
Americana, sede administrativa da rede educacional e tem como principal objetivo retratar a realidade 
do desempenho acadêmico da Rede, com base nos resultados obtidos, levantando dados que permitam 
a identificação dos pontos fortes e das oportunidades de aprimoramento da qualidade educacional. A 
avaliação oferece um diagnóstico da realidade educacional da Rede, nas disciplinas de Língua  
 
Portuguesa (foco na leitura e interpretação) e Matemática (foco na resolução de problemas). A 
avaliação abrange do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e o 2º ano do Ensino Médio, nas mesmas 
áreas, além de Geografia, História, Física, Química e Biologia. Esta avaliação acontecerá nos dias 22, 
23/10, nos respectivos horários: 
1º DIA 22.10 
 

• 5º ano A: das 8h às 11h; 

• 5º ano B: das 14h às 17h; 
 
 



 

2º DIA 23,10 

• 9º ano A: das 8h às 11h; 

• 2ª série EM: das 8h às 12h; 

• 9º ano B: das 14h às 17h. 
 

 
Nestes dias os alunos deverão trazer lápis, borracha e caneta esferográfica de cor preta, fabricada 

em material transparente. 
      Foi enviado pelos alunos uma carta aos pais e/ou responsáveis com maiores informações sobre esta 
avaliação. Incentivem os alunos a realizarem com seriedade. É importante o comprometimento de 
todos, pois além do que já foi exposto, os alunos participantes obterão 1 ponto extra a ser acrescido na 
nota da AV2 do IV bimestre letivo.    
 
AVG - Iniciaremos na próxima semana as avaliações globais. Os alunos deverão estar atentos as datas e 
conteúdos discriminados no cronograma que foi entregue em sala. Estudar com antecedência e 
disciplina, garante sempre bons resultados.  
 

• AVG1 (21/10) – 6º ano EF2 à 2ª série EM; 

• AVG1 (22/10) – 3ª série EM. 
 
FECICADI (Retificação de datas) – Por motivos internos foram alteradas as datas referentes à abertura 
da Feira e apresentação dos trabalhos. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de novembro, 
posteriormente enviaremos maiores informações quanto à horários.  
 
PLANTÃO PEDAGÓGICO (III BIMESTRE LETIVO): A entrega de resultados acontecerá no dia 24 de 
outubro, no turno em que o aluno estuda. Nesta ocasião, os pais e/ou responsáveis, terão a 
oportunidade de conversar com os professores que estiverem presentes, acerca do desempenho 
acadêmico do aluno.  
 
DATA DO FINAL DO SEMESTRE: 
Aos pais que desejam se programar, comprando passagens com antecedência, informamos que o 
semestre letivo encerrará dia 13 de dezembro para os alunos que não tiverem pendências com notas.  
 
TESTE VOCACIONAL - Nosso colégio dará início ao teste vocacional com os alunos da 2° série, na sexta-
feira. Esse teste tem a função de mapear as suas características psicológicas e de conduta. De acordo 
com as respostas dadas, o teste indicará quais são as carreiras que têm maior afinidade com seus 
interesses e habilidade. Esse teste será fornecido para os nossos alunos de forma gratuita. 
 
 

Havendo dúvidas, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Procure-nos sempre que 
necessário, pois somos extremamente gratos e muito honrados por nos confiar o processo educacional 

de seu (sua) filho (a). Isso nos motiva a fazer uma Educação que vai Além do Ensino! 
Desejamos a todos um feliz final de semana e sucesso na que se aproxima!!! 

Atenciosamente 
A Direção 

 


