
Data: 11/06/2019   De: Direção 

Para: Pais e alunos  Memorando: 043 
 

Queridos Pais e Responsáveis,  

Abaixo seguem informações sobre os projetos que estão acontecendo em nossa escola, 

fique atento: 

• Escola Bíblica: Continuamos empenhados em oferecer o melhor para você e sua 

família. É com esse intuito que oferecemos as Escolas Bíblicas. Nesses momentos 

de estudo da Palavra de Deus, podem participar toda a família e amigos. Pedimos 

por favor que confirme sua presença com antecedência a opção desejada. 

Seguem os horários e locais:  

o Terças-feiras: Auditório Colégio Adventista, a Rua Santa 

Catarina, 3560, a partir das 20h até as 20h45. 

o Quintas-feiras: Igreja Adventista Bom Clima, a Rua 

Pachoalino Pedrazoli, 4919, a partir das 20 até as 20h45. 

o Sextas-feiras: Colégio Adventista, entrada pela Rua 

Mato Grosso, 3560, a partir das 20h até as 20h45. 

Venha participar com a gente desses momentos de amizade e conhecimento da Bíblia. 

Projeto de Solidariedade - Campanha do agasalho: 

Estamos juntamente com nossos alunos organizando uma 

campanha do agasalho para doação aos necessitados, que 

sofrem com a chegada do inverno. Participe doando aquele 

agasalho que está no cantinho do seu armário, e fará a 

diferença na vida de alguém! 

 

• Projeto Meio Ambiente: Continuando nosso projeto 

iniciado pelas turmas da Educação Infantil na semana passada, nos próximos dias 

iremos com as turmas do Ensino Fundamental I. 1º ao 5º ano.   

• AV2: Todas as turmas do Fundamental I e II estão na semana de avaliação 

bimestral. Incentive seu filho a dedicar-se e desenvolver hábitos de estudo.  

• Celular Secretaria: Orientamos anteriormente sobre cadastro do novo número de 

celular da secretaria. Pedimos a todos que incluam este número (17) 99791-1984, 

em seus contatos para receber comunicados, informações importantes sobre o 

andamento escolar em nossas listas de transmissão. Informamos também que o 

número anterior foi desativado. 

• Projeto Homenagem aos avós: Será na próxima semana, aguarde o convite será 

enviado na sexta-feira. 

• 20/06 – Feriado Corpus Christi 

• 21/06 – Recesso escolar. 

Um abraço,  

A Direção 


