
Data: 30/01/2019 

De: Direção 

Para: Pais e alunos 

Memorando: 001 

 

Queridos Pais e Responsáveis,  

Gostaríamos de reiterar as boas-vindas ao ano Letivo de 2019! 

Alguns recadinhos importantes: 

 Para aqueles que não compareceram na Reunião de Pais no dia 25/01, está à disposição na 

secretaria o Calendário Escolar e o cardápio da Cantina. 

 Horário das aulas:  

- Fundamental I (1º a 5º ano) – Manhã: Entrada: 7h Saída 11h45  

- Fundamental II (6º a 9º ano) – Manhã: Entrada:7h Saída 12h  

- Educ. Infantil (Maternal, Pré I e Pré II) Entrada: 12h50 Saída 17h20, de 2ª a 5ª feira, e na 

6ª feira, saída às 16h50. 

OBS: O colégio está aberto a partir das 6h30 todos os dias para receber os alunos. 

- Horário de atendimento da secretaria: das 7h às 18h de 2ª a 5ª feira, e na 6ª feira até as 17h. 

- Horário de atendimento da tesouraria: das 7h30 às 12h30. 

 Código Disciplinar: A partir de 04/02, começa a vigorar o Código Disciplinar, cuide com 

o uso de: 

o  Uniforme (por gentileza coloque nome por dentro dos agasalhos, pois caso o 

aluno esqueça, fica mais fácil identificar), lembrando, que o uniforme 

compreende: camiseta, agasalho, calça ou bermuda e tênis. 

o Jóias e Bijuterias, celular, cabelos coloridos e esmaltes escuros.   

 Materiais Didáticos: Lembramos que a partir de 04/02, os livros didáticos começarão a ser 

utilizados.  

 Aulas de Reforço Escolar: Iniciarão na próxima semana, enviaremos os horários das aulas 

para cada turma ainda nesta semana, e estará disponível no portal. 

 Celular Secretaria: O novo número de celular da secretaria é: (17)99791-1984. Cadastre 

nosso contato! O número anterior será desabilitado. 

 Fique ligado em nossas mídias sociais, estaremos postando fotos de atividades especiais, 

confira o Facebook, o Portal da Educação Adventista e o Aplicativo, onde você encontrará 

os comunicados, tarefas e notas:  

-OBS: para os pais veteranos, é necessário refazer o cadastro no portal para o ano letivo de 

2019. Para os pais novos, basta fazer o cadastro no portal. 

      https://www.facebook.com/ColegioAdventistadeVotuporanga/ 

Site: http://votuporanga.educacaoadventista.org.br/ 

 
Um abraço,  

A Direção. 
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